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Despre
Dezvoltator
Media City



•25 de ani pe piața imobiliară din România.

•15 proiecte rezidențiale și 1200 de 
apartamente finalizate.

•200 de case construite.

•Echipă de profesioniști.



Despre Proiect
Ghica Apartments



Proiect rezidential dublu premiat International in cadrul presitgioasei editii, 
”International Property Awards”.

Este un nou concept de locuințe premium construit cu regim de înalțime S+P+3E-5E în 
2 etape, cu începere în 2021 și termen de predare în 2023 și 2024.

Ghica Apartments se va desfășura pe o suprafață totală construită de 25.000 mp cu 
227 de apartamente compartimentate diferit ca dimensiune și funcționalitate.

Datorită poziționării excelente și beneficiilor locuirii în Ghica Apartments, locuitorii 
complexului vor putea obține un echilbru perfect dintre viața personală și cea 
profesională.



Localizare

Ghica Apartments este localizat în sectorul 2 din 
București cu acces direct din strada Baicului 55 si Strada 
Dimitrie Grozdea 10A, oferind acces rapid si catre zona 
de Nord (Pipera - Aviatiei) si catre toate punctele de 
interes ale orasului.

Ghica 1 suprafață construită de 10.000 mp, inspre 
strada Baicului

Ghica 2 cu o suprafață construită de 15.500 mp, inspre 
strada Dimitrie Grozdea





Stadii de construcție

Proiectul Ghica Apartments se va dezvolta în 2 
etape de construcție având fiecare o perioadă 
de 12 luni, iar termenul de finalizare al 
proiectului fiind estimat pentru 2023.

• Etapa I: Construcția Ghica 1 a început în 
noiembrie 2021 și are termen de finalizare 
Mai 2023.

• Etapa II: Lucrările la Ghica 2 vor începe în 
2023 și se vor încheia în 2024.



Avantaje
• Localizarea în apropiere de centre comerciale 

importante: Mega Mall și Veranda Mall

• 4 Parcuri în zonă la o distanță de la 5min de mers pe 
jos

• Salbe de lacuri la 8min distanță

• Școli și grădinițe private și de stat

• Cafenele & Restaurante

• Autogara Obor 

• Mijloace de transport în comun accesibile către orice 
zonă a capitalei

• 100 de Locuri de parcare subterane și supraterane

• Spațiu comercial/Showroom la parterul Ghica 1

• Loc de joacă amenajat în interiorul complexului

• Alei verzi pentru promenadă

• Arhitectură modernă

• Finisaje premium

• Geamuri Tripan

• Încălzire în pardoseală

• Terasă circulabilă





Finisaje și 
dotări din 

gama de top



Tipuri de 
apartamente

•

• Ansamblul rezidențial Ghica Apartments numără 
91 unități la Ghica 1 și 136 de unități în Ghica 2.

• La parterul fiecărui bloc sunt construite 
apartamente de tip studio cu suprafețe utile 
cuprinse între 28mp și 40mp; Apartamentele cu 3
camere au suprafețe utile cuprinse între 67 și 71mp, 
iar apartamentele cu 4 camere au între 91 și 
106mp.

• La etajele 1 – 5 se găsesc apartamente de tip 
studio, apartamente cu 2, 3 și 4 camere.



Tipuri de 
apartamente
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Tipuri de 
aprtamente

APARTAMENT
4 CAMERE









Birou Vânzări

0756 117 875

contact@mediacity.ro

www.ghicaapartments.ro

Str. Baicului, nr. 55, sector 2, 
București

Ghica Apartments

Media City

074 88 90 198

contact@mediacity.ro

www.mediacity.ro

Bdul. Unirii, nr. 27, bl.15, sc. B, 
ap. 38, sector 4, București


