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WIDOKI – NOWA INWESTYCJA EURO STYLU W RUMI JUŻ W SPRZEDAŻY 

 

Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego 

w Polsce, wprowadza do sprzedaży 92 mieszkania w nowej inwestycji Widoki w Rumi. Osiedle 

powstaje na zboczu wzgórza, przy ul. Wyżynnej w zacisznej części dzielnicy Zagórze, 

w niewielkiej odległości od stacji Szybkiej Kolei Miejskiej i centrum handlowego Galeria Rumia. 

Wyjątkowym atutem inwestycji będą widoki z okien, balkonów i tarasów – z  jednej strony na 

lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a z drugiej na Pradolinę Redy-Łeby, Zatokę Pucką 

oraz dźwigi gdyńskiego portu. Przekazanie lokali zaplanowano na IV kwartał 2024 roku.  

W ofercie znalazły się 92 mieszkania w czterech 3-piętrowych budynkach. Klienci mają do wyboru lokale 

2-, 3- i 4-pokojowe, o metrażach od 39 do 87 mkw. Ceny zaczynają się od 365 tysięcy złotych. 

Na  piętrach zaprojektowano przestronne balkony, a przy mieszkaniach 4-pokojowych od strony 

wschodniej – tarasy z widokiem na zatokę i port w Gdyni. Właściciele wybranych mieszkań na parterach 

będą mieli do dyspozycji prywatne ogródki.  

W hali garażowej pod budynkami znajdzie się 100 miejsc parkingowych – część z nich z możliwością 

ładowania aut elektrycznych. Zaplanowano też 92 komórki lokatorskie oraz boksy na jednoślady. 

Na  poziomie podziemnej kondygnacji znajdą się wózkarnie, a rowerzyści będą mogli korzystać także 

ze stojaków usytuowanych przy wejściach do budynków. 

Osiedle wyróżniać będzie niska zabudowa oraz eleganckie, jasne elewacje z zielonymi pnączami na 

specjalnie w tym celu przygotowanych trejażach. Różnorodna roślinność wypełni też przestrzenie 

między budynkami. Na dachach zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe 

będzie obniżenie kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych. Budynki usytuowane będą 

na  zboczu wzgórza, a komunikację między częściami osiedla położonymi na zróżnicowanych 

wysokościach ułatwi zewnętrzna winda.  

– Dzieci będą mogły bezpiecznie bawić się na osiedlowym placu zabaw, a sąsiedzi integrować się przy 

wspólnym stole pod pergolą. Wyjątkowym miejscem relaksu i spacerów będzie żwirowa ścieżka na 

szczycie skarpy na granicy z lasem, do której poprowadzą wygodne schody. Z ulokowanej tam platformy 

widokowej będzie można podziwiać najpiękniejsze widoki na lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

i Pradoliny Redy-Łeby – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w Euro Stylu. 

Osiedle Widoki zlokalizowane będzie w zacisznej części dzielnicy Zagórze – w odległości zaledwie 

5 minut spacerem od stacji SKM i z wygodnym, szybkim dojazdem do prowadzącej w kierunku Gdyni 



 

lub Wejherowa drogi krajowej nr 6. Komfort codziennego życia zapewni mieszkańcom bliskość sklepów 

i punktów usługowych, w tym Galerii Rumia, do której można dojść w 9 minut, a także bogata 

infrastruktura edukacyjna, kulturalna i sportowa miasta. 

Wielka zmiana na wzgórzu 

Przyszłych mieszkańców Widoków ucieszy zakrojona na dużą skalę miejska inwestycja, dzięki której 

nie do poznania zmieni się pobliskie Wzgórze Markowca. Do października 2022 roku powstaną tam 

między innymi: wieża widokowa ze ścianką wspinaczkową, górka saneczkowa, mini park linowy, placyki 

rekreacyjne, amfiteatr, trasa kolarstwa górskiego i platforma widokowa. W atrakcyjnie 

zagospodarowanej przestrzeni będzie można przyjemnie spędzać wolny czas nie tylko latem, ale 

o każdej porze roku. Inwestycja jest jednym z elementów rewitalizacji Zagórza, która objęła już 

wyremontowanie dziesięciu budynków wielorodzinnych, budowę kładki pieszo-rowerowej nad Zagórską 

Strugą oraz wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki kolejnym przedsięwzięciom 

dzielnica nie tylko wypięknieje, ale zyska też nowoczesny charakter. 

Dodatkowych informacji mediom udzielają: 

Biuro prasowe Euro Styl: 
Marcin Uske 
Around Brand 
T: +48 533 605 900 
e-mail: marcin.uske@aroundbrand.pl   
 
Biuro prasowe Dom Development: 
Magda Kołodziejczyk 
M+G 
T: +48 (22) 416 01 02, +48 501 168 807 
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
 

* 

*    * 

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem 

w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz 

Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu 

popularnego, jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni 

rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 26 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku 

ponad 43 000 mieszkań. Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 

Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie dostępne pod adresem:  

www.domd.pl  

Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl  
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