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Osiedle przy Błoniach w Rumi – 65 mieszkań w pierwszym budynku z nowego etapu inwestycji Euro Stylu
Euro Styl, gdańska spółka z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego
w Polsce, wprowadza na rynek 65 mieszkań w ramach kolejnego etapu Osiedla przy Błoniach w Rumi
Janowie (ul. Błoń Janowskich). Inwestycję wyróżnia atrakcyjna lokalizacja w otoczeniu rozległych terenów
zielonych, bliskość rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej i dogodny dojazd do centrum Gdyni.
Planowany termin odbiorów mieszkań to II kwartał 2022 roku.
W ramach Osiedla przy Błoniach zostanie wprowadzonych do sprzedaży 65 mieszkań w 4-piętrowym budynku
należącym do drugiego etapu inwestycji. Do oferty trafią mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe, o metrażach od
34 mkw. do 68 mkw. w cenach od 5976 zł/mkw. do 6640 zł/mkw. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji
54 miejsca parkingowe w hali garażowej oraz 114 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym przynależącym
do czterech budynków. Planowany termin odbioru pierwszych mieszkań to II kwartał 2022 roku.

Mieszkańcy Osiedla przy Błoniach będą mogli swobodnie wybierać między spokojem na łonie natury, z dala od
zgiełku miasta i korzystaniem z wszystkich typowo miejskich udogodnień oraz rozrywek. Niska zabudowa,
funkcjonalne części wspólne i wkomponowanie inwestycji w zielone otoczenie będą tworzyć kameralny klimat,
który przypadnie do gustu osobom ceniącym błogi odpoczynek oraz kontakt z przyrodą. Preferujących miejski styl
życia zadowoli bliskość i łatwy dojazd (autobusem lub szybką koleją miejską) do centrum Gdyni i całej tętniącej
życiem trójmiejskiej aglomeracji.

– Rumia Janowo to atrakcyjna alternatywa dla życia w Trójmieście. Dzielnica dynamicznie się rozwija. Przyszli
mieszkańcy Osiedla przy Błoniach będą korzystać ze wszystkich atutów mieszkania poza ścisłym centrum
aglomeracji, nie tracąc przy tym kontaktu z Gdynią, ale mając również Małe Trójmiasto na wyciągnięcie ręki.
To właśnie połączenie kameralnej atmosfery i bliskość metropolii w dużej mierze stanowią o dużym
zainteresowaniu naszych klientów tą inwestycją – mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w Euro Stylu.
Niewątpliwym atutem inwestycji jest jej położenie tuż przy powstającym Parku Miejskim Błonia Janowskie.
Docelowo ma on zajmować 28 hektarów i stanowić nowoczesne miejsce rekreacji z alejkami spacerowymi,
placami gier i zabaw, miasteczkiem rowerowym, strefą piknikową oraz crossfit. Park będzie sprzyjał aktywnemu
wypoczynkowi, joggingowi, rodzinnym przechadzkom i sąsiedzkim spotkaniom.

W otoczeniu osiedla znajduje się bogata infrastruktura handlowa, usługowa, edukacyjna, kulturalna i sportowa.
Blisko stąd do galerii handlowej, targowiska miejskiego z ekologiczną żywnością od regionalnych producentów,
przychodni i aptek, przedszkoli, szkół podstawowych i liceum oraz Miejskiego Domu Kultury z interesującą ofertą
zajęć artystycznych. Uwagę zwraca znajdująca się w pobliżu Biblioteka Stacja Kultura uznana za najpiękniejszą
bibliotekę świata w konkursie Library Interior Design Awards. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli
korzystać ze znajdujących się niedaleko: parku trampolin, szkółki jeździeckiej, klubu fitness i hali sportowej
MOSiR.
Mieszkańcy budynków Osiedla przy Błoniach będą mieli do dyspozycji cichobieżne windy, balkony, ogródki
z tarasami i rowerownię. W budynku powstanie hala garażowa wyposażona w pomieszczenia na jednoślady
i boksy lokatorskie. Funkcjonalnie zaprojektowane zewnętrzne tereny wspólne zapewnią mieszkańcom przyjazną
przestrzeń do życia. Powstaną tam: duży plac zabaw, wygrodzony tor przeszkód dla psów, stacja serwisowa dla
rowerów, kompleks zieleni i elementy małej architektury.
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) 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 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

