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OSIEDLE BEAUFORTA – EURO STYL WPROWADZA DO SPRZEDAŻY 32 MIESZKANIA
Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera w Polsce, uruchamia sprzedaż
32 mieszkań w kolejnym budynku na Osiedlu Beauforta położonym przy ul. T. Kościuszki w Pogórzu
k. Gdyni. Cicha okolica, nowa infrastruktura drogowa, perspektywa rozbudowy linii kolejowej, a przede
wszystkim atrakcyjnie zagospodarowane, rozległe tereny rekreacyjne i sportowe to tylko niektóre atuty
tej inwestycji. Planowany termin przekazania nowego budynku to IV kwartał 2021 roku.
W nowej ofercie Euro Stylu zostaną wprowadzone do sprzedaży 32 mieszkania, 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach
od 38 do 77 m kw. Ceny lokali wyniosą od 5700 do 7020 zł/m kw. W trzykondygnacyjnym budynku będzie także
podziemna hala garażowa z 26 miejscami parkingowymi, 18 komórkami lokatorskimi oraz 14 pomieszczeniami
na jednoślady.
Osiedle Beauforta to miejsce idealne zarówno dla osób pragnących żyć blisko tętniącej życiem aglomeracji,
jak i ceniących sobie odpoczynek oraz aktywność fizyczną w otoczeniu zieleni. Komunikację z centrum Gdyni
gwarantuje rozwinięta sieć autobusowa oraz stale unowocześniana infrastruktura drogowa. W nieodległej
perspektywie, na lata 2021-2027, planowana jest budowa Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej, która połączy
osiedle nie tylko z gdyńskim śródmieściem, ale także z Trójmiastem. Blisko stąd do okolicznych atrakcji
przyrodniczych: lasów, rezerwatów czy plaż w Rewie, Mechelinkach, Babich Dołach i na Oksywiu.
Atutem osiedla jest bogate zaplecze rekreacyjne, dające wiele możliwości spędzania wolnego czasu.
Osiedle Beauforta oferuje o wiele więcej niż tylko komfortowe lokale mieszkalne. Jego atrakcyjne części wspólne
umożliwią prowadzenie aktywnego stylu życia i integrację sąsiedzką. Przyszli mieszkańcy będą mieli do
dyspozycji najbogatszą osiedlową infrastrukturę sportową w Trójmieście. W jej skład wchodzą m.in. oświetlone
boisko wielofunkcyjne, stół do ping-ponga, siłownia na świeżym powietrzu, strefa crossfit, różnorodnie
wyposażony plac zabaw, a także pająk linowy, ścianka wspinaczkowa i skate park – mówi Bartosz
Podgórczyk, dyrektor marketingu z Euro Styl S.A., należącego do Grupy Dom Development.
W ramach osiedla powstają rozległe tereny zielone ze spacerowymi alejkami, grządkami uprawnymi, zielnikiem
i ogrodami deszczowymi. Przyszli mieszkańcy będą mieli możliwość sadzenia własnych ziół i roślin, a całość
dopełnią: położona nad oczkiem wodnym strefa relaksu oraz pełna roślinności dolina kwiatów. Funkcję
rekreacyjnej wiaty i doskonałego miejsca do sąsiedzkich spotkań pełni znajdujący się na osiedlu klimatyczny
Port Beauforta. Osiedle zaprojektowano tak, by było przyjazne i komfortowe dla każdego mieszkańca.
Wyjątkowo zadbano jednak o potrzeby rodzin z dziećmi.
Najmłodsi będą mogli bawić się w specjalnie przeznaczonych dla nich strefach wypoczynku. Znajdą tam
dziecięcy domek, dostarczającą mnóstwo wrażeń tyrolkę czy zielony labirynt, w którym zabawa w chowanego
będzie jeszcze bardziej radosna. Dodatkowym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi jest zlokalizowane na terenie
osiedla przedszkole „Beauforcik”. Ofertę edukacyjną uzupełniają znajdujące się w pobliżu szkoły podstawowe –
dodaje Bartosz Podgórczyk z Euro Styl S.A.

Komfort życia na Osiedlu Beauforta podnosi bliskość punktów handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych.
Niecały kilometr od inwestycji znajduje się galeria handlowa z licznymi lokalami, restauracjami i sklepami
spożywczymi, a także siłownia, klub squashowy i przychodnia.
Inwestycja Euro Stylu utrzymana jest w skandynawskiej stylistyce. Oryginalny charakter projektu podkreślają
nowoczesna architektura oraz starannie zaprojektowane, funkcjonalne części wspólne.
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jest
wiodącym
deweloperem
w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje
inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz
Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne - głównie mieszkania
popularne, dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie i apartamenty luksusowe. Grupa posiada także w ramach swojej
struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny
wykonawca. W ciągu 23 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 34 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w
Trójmieście.
Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem
firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.
Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: www.domd.pl
Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl

