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RUSZA SPRZEDAŻ KOLEJNYCH 140 LOKALI
NA OSIEDLU ZIELONY POŁUDNIK

Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera w Polsce, w ramach
kolejnego etapu osiedla Zielony Południk w Gdańsku uruchamia sprzedaż 135 mieszkań oraz
5 lokali usługowych w 5 budynkach. Atutem osiedla jest otoczenie sprzyjające rekreacji oraz
położenie w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych: Obwodnicy Trójmiasta i Obwodnicy
Południowej. Przekazania mieszkań z tego etapu zaplanowane są na przełom drugiego
i trzeciego kwartału 2022 roku.
W nowej ofercie sprzedaży znajduje się łącznie 135 mieszkań 1, 2, 3 i 4-pokojowych, o metrażach od 28
do 83 mkw. oraz 5 lokali usługowych o metrażach od 67 do 98 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od
210 tys. zł, a lokali usługowych od 606 tys. zł. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców przygotowanych
zostanie 131 komórek lokatorskich. Dla komfortu klientów zaprojektowano również 53 miejsca
parkingowe w hali garażowej oraz 117 zewnętrznych miejsc postojowych. Mieszkania zlokalizowane na

parterach będą posiadać prywatne ogródki, a te na wyższych piętrach balkony lub tarasy. W ramach
tego etapu inwestycji powstaną także dwa place zabaw, druga część strefy crossfit, siłowni zewnętrznej
oraz lapidarium.

Zielony Południk to wieloetapowe osiedle, którego część została już zrealizowana i cieszy się uznaniem
klientów. W szczególności doceniają je osoby, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Kameralna, 3- i 4-piętrowa zabudowa oraz komfortowe odległości między budynkami dają poczucie
swobodnej przestrzeni. Na terenie osiedla powstają miniparki ze ścieżkami spacerowymi oraz liczne
place i skwery. Znajdują się tam również zielniki, w których mieszkańcy mogą uprawiać własne zioła
i rośliny. Zwolennicy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu będą mogli skorzystać między
innymi z boiska do streetballu i strefy crossfit. Tereny zielone, w otoczeniu których położone jest osiedle,
skuszą wielbicieli dłuższych spacerów, biegania czy nordic walking. Deweloper nie zapomniał również
o ekologii i zaprojektował ogrody deszczowe, które pozwalają zagospodarować część wód opadowych.

– Zielony Południk to wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska. Infrastrukturę osiedla docenią zwłaszcza
rodziny z dziećmi. Miniparki, ławki, pomost przy zbiorniku retencyjnym, grillowisko, zielniki – to miejsca
tworzone z myślą o wspólnym relaksie i sąsiedzkiej integracji. Wygodę codziennego życia zapewnią
mieszkańcom znajdujące się w odległości kilkuset metrów sklepy, przedszkola, szkoły i przychodnie –
mówi Anna Tuszyńska, kierownik sprzedaży w Euro Stylu.

Zielony Południk położony jest u zbiegu ulic Starogardzkiej i Władysława Jagiełły w dzielnicy Gdańsk
Południe. To dynamicznie rozwijająca się część miasta, w bliskim sąsiedztwie głównych szlaków
komunikacyjnych – Obwodnicy Trójmiasta, Obwodnicy Południowej oraz części tras ekspresowych
S6 i S7. Łatwo dojechać stąd do centrów Gdańska, Gdyni i Sopotu, a także do autostrady A1, lotniska,
oraz nad morze i kaszubskie jeziora. Położone w pobliżu ulice: Starogardzka i Trakt Św. Wojciecha
pozwalają wygodnie dotrzeć do gdańskiego Śródmieścia.
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa jest największym deweloperem w Polsce.
Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu 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 ponad 24 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 35 000 mieszkań.
Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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

