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Firma Inwestycje Wielkopolski od ponad 10 lat prowadzi działal-
ność na rynku nieruchomości w Poznaniu i Wielkopolsce. Głównym 
celem jest rewitalizacja zabytkowych kamienic i budowa nowych 
budynków, położonych w najlepszych punktach Poznania.

Inwestycja „Chwaliszewo przy trakcie królew-

sko-cesarskim” realizowana jest przez specjal-

nie powołaną do tego spółkę celową pod firmą 

Inwestycje Wielkopolski sp. z o.o. „At the Royal 

Route” spółka komandytowa, której nazwa in-

spirowana jest historycznym traktem przebie-

gającym wzdłuż ulicy Chwa-

liszewo, przy której realizo-

wana jest inwestycja.

Inwestor



Kamienice Chwaliszewo 71 i 72 to budynki wybudowane na przełomie 
XIX i XX, jako fragment zabudowy pierzejowej wzdłuż dawnego 
traktu królewskiego.

Elewacje frontowe posiadają bogaty wystrój 

sztukatorski i ciekawą dekorację architekto-

niczną. Bogaty detal architektoniczny został 

użyty również w sieni przejazdowej nadając 

jej wyjątkowy historyczny charakter. W realizo-

wanym projekcie przygotowanym przez biuro 

projektowe 1050 Pracownia Architektury 

zakłada się przywrócenie dawnej świetności 

budynku przy optymalnym podziale mieszkań 

i powierzchni usługowych.

W założeniach projektowych zakłada się po-

łączenie dwóch kamienic wspólną komunika-

cją i pozostawienie jednej z dwóch klatek 

schodowych. Dzięki temu zabiegowi zyskuje 

się dodatkową powierzchnie tworząc tym sa-

mym mieszkania bardziej funkcjonalne i lepiej 

nasłonecznione.

W kamienicy nr 72 odbudowano piątą kondy-

gnacje wraz lukarnami i ścianą szczytową tak 

by podkreślić klasyczną formę budynku.

Docelowo budynek będzie posiadał 22 miesz-

kania o powierzchniach od 29 m2 do 60 m2 

oraz na parterze 2 lokale użytkowe.

Architektura
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„Liczy się 
    lokalizacja!”



„Chwaliszewo przy trakcie królewsko-cesarskim” to inwestycja reali-
zowana w jednej z najstarszych dzielnic Poznania o niezwykle bogatej 
historii. Jej umiejscowienie na starej wyspie Chwaliszewo, powoduje, 
że jest ona naturalnie oddzielona od zgiełku miasta i stanowi cichą 
enklawę w jego centrum. 

Chwaliszewo to wyjątkowo malownicze miejsce 

położone zaledwie kilka kroków od Starego 

Rynku. Swoim niepowtarzalnym klimatem przy-

ciąga rzesze turystów i nowych mieszkańców. 

Ta historyczna dzielnica zwróciła w ostatnich 

latach uwagę władz miejskich i społeczników, 

którzy z roku na rok, coraz skuteczniej przy-

wracają tej części Poznania należny jej blask 

i pozycję.

Ze względu na swoje wyjątkowe położenie, 

Chwaliszewo przyciąga także uwagę inwesto-

rów. W ostatnich latach powstało tutaj kilka 

nowych budynków, a piękne, stare, historyczne 

kamienice są remontowane. Otoczenie i infra-

struktura sprzyjają zarówno mieszkańcom, jak 

i osobom pracującym w tej okolicy. W bezpo-

średnim sąsiedztwie realizowanej inwestycji 

znajdziemy przychodnię lekarską, sklepy, par-

kingi, ale też centra biznesowe i kulturalne. Na 

atrakcyjność Chwaliszewa wpływają również 

bogate zaplecze gastronomiczne, tereny zielo-

ne i liczne miejsca spacerowe w jego najbliż-

szej okolicy.

„Z jednego okna zobaczysz   
Ratusz i Ostrów Tumski”
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Inwestor

Inwestycje Wielkopolski sp. z o. o.

„At The Royal Route” sp. k.

ul. Kozia 16, 61-831 Poznań

 +48 (61) 851 85 78

 +48 (61) 851 85 72

 inwestycje@real24.pl

Biuro czynne w dni robocze 8.00 - 16.00

Kontakt


