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Jest finansowanie dla osiedla Bella Dolina I w Rzeszowie
Spółka celowa, utworzona przez Mayland Real Estate Sp. z oo i Developres Sp. z oo,
pozyskała 25 mln kredytu na pierwszą część wspólnego projektu mieszkaniowego Bella
Dolina w Rzeszowie. To pionierski koncept Maylandu wykraczający poza obszar retail.
Dla Dewelopresu to pierwsze przedsięwzięcie z deweloperem z sektora handlowego.
– Podstawową działalnością Maylandu pozostaje nadal branża handlowa. W projekcie Bella
Dolina zamierzamy wykorzystać również nasze know-how z branży retail. Podobna wiedza
umocowanego na lokalnym rynku Developresu, ale o klasycznej mieszkaniówce to ciekawa
merytorycznie współpraca. Mimo, że debiutujemy w segmencie mieszkaniowym to jesteśmy
spokojni o końcowy efekt biznesowy – mówi Marcin Chołodziński, project manager z
Mayland Real Estate.
Developres jest największą firmą deweloperską w Rzeszowie i regionie. – Mayland jest
solidnym partnerem, z ogromnym doświadczeniem w branży deweloperskiej. Te atuty,
w połączeniu z naszą znajomością lokalnego rynku mieszkaniowego gwarantują sukces
– podsumowuje Bogusław Sobczyk dyrektor marketingu i PR w Developres Sp. z oo.
Mayland i Developres przystępują do pierwszego etapu, który zakłada budowę około 160
mieszkań, docelowo będzie to blisko 2 tysiące nowoczesnych lokali. Ukończenie budowy
pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2019 r.
Osiedle Bella Dolina to 20 budynków mieszkalnych w niskiej i średniowysokiej zabudowie.
Nowoczesny charakter projektowanych budynków podkreślą jasne elewacje z mocnymi,
grafitowymi akcentami.
Nowy kompleks mieszkaniowy powstanie w jednej z najprężniej rozwijających się dzielnic
Rzeszowa. Lokalizacja przy ul. Lubelskiej gwarantuje doskonały dostęp do komunikacji
publicznej oraz łatwe przemieszczanie się na północną obwodnicę miasta, most
Mazowieckiego, autostradę i lotnisko. Mimo, że wszędzie jest stąd blisko, to jest to miejsce
oddalone od miejskiego zgiełku.
***
Mayland Real Estate jest wiodącym deweloperem dużych obiektów handlowych w Polsce.
Firma działa na polskim rynku od 1995 r. jako spółka Grupy Casino. Mayland oddał do
użytku nowoczesne centra handlowe: Serenadę w Krakowie, Rivierę w Gdyni, Jantar w
Słupsku, Pogorię w Dąbrowie Górniczej oraz Karolinkę w Opolu. Centrum Serenada, otwarte
w październiku 2017 r., zostało wyróżnione m.in. CEE Retail Real Estate Awards 2018 w
kategorii Retail Project oraz nagrodą Property Design Awards 2018.
Developres – firma od 2006 r. sprzedała ok. 2,5 tys. mieszkań. Wybudowała m.in. w
Rzeszowie najnowocześniejszy w mieście i regionie biurowiec SkyRes, który otrzymał
międzynarodowy certyfikat LEED Gold za nowatorskie, proekologiczne rozwiązania. W całej
Polsce takim wyróżnieniem może się poszczycić jedynie 27 budynków.
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