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Perspektywa wyróżnia się wysu-
blimowaną architekturą. Wille na-
wiązują wyglądem do przedwo-

jennych domów położonych przy tej 
samej ulicy, a elewacje kamienic pie-
rzejowych są zdobione wstawkami na 
wzór cegły klinkierowej. W sumie osie-
dle będzie się składać z 13 budyn-
ków, w których znajdą się mieszkania 
i apartamenty o różnej wielkości. Po-
łożenie na stoku wzgórza sprawia, że 
mieszkańcy wyższych pięter budyn-
ków mogą się cieszyć pięknymi wido-
kami, np. na Stare Miasto. 

Mieszkanie na Perspektywie spraw-
dzi się zarówno jako tzw. second 
home w Trójmieście, jak również jako 
inwestycja na wynajem. Pierwszy 
etap inwestycji, w której skład wcho-
dziły wille i jedna kamienica, został już 
oddany do użytku. Trwają prace w ra-
mach realizacji kolejnych etapów. 

Atrakcyjna lokalizacja 
Wielkim atutem Perspektywy jest jej 

lokalizacja. Bliskość centrum Gdańska 
zapewnia komfort związany z dostęp-
nością niezbędnej infrastruktury han-
dlowej, usługowej czy edukacyjnej, 
a także bogatej oferty kulturalnej, hi-
storycznej i rozrywkowej. Blisko z niej 
do Starego czy Głównego Miasta, 
atrakcji turystycznych oraz kultural-
nych. W zaledwie 15 minut spacerem 
można dojść do Dworca Głównego 
czy też na zakupy do Forum Gdańsk.

Jednocześnie położenie inwesty-
cji w spokojnej okolicy daje okazję 
do odpoczynku po pracy czy szkole. 
Umożliwi to chociażby własny, osie-
dlowy park z alejkami, kameralnym 
placem, sąsiadujący bezpośrednio 
z inwestycją park Generała Józefa 
Bema oraz położone nieco dalej parki 
Śródmieście i Grodzisko. 

Ekologia i elementy sztuki 
Perspektywa powstaje w zgodzie 

z najnowszymi trendami ekologiczny-
mi. Na osiedlu pojawią się tzw. ele-
menty małej retencji, które umożliwią 
zagospodarowanie części wód desz-
czowych. Mieszkańcom będzie towa-
rzyszyć różnorodna roślinność. W ha-
lach garażowych, przy niektórych 
stanowiskach, znajdą się przyłącza 
do ładowarek samochodów elektrycz-
nych. Nie zabraknie też infrastruktury 
rowerowej, która wpisuje się w trend 
ekomobilności. 

Wyjątkowego charakteru nadają jej 
także elementy sztuki. Na Perspek-
tywie znajduje się mural autorstwa 
Sebastiana Bożka na elewacji ka-
mienicy od strony placu miejskiego. 
Wnętrza części wspólnych wzboga-
cają zaś dekoracje ścienne autorstwa  
Oskara Zięty. 

Euro Styl – wiarygodny 
deweloper 
Osiedle Perspektywa realizuje 

Euro Styl – deweloper z 15-letnim 
do świadczeniem na rynku i z szero-
ką ofertą lokali, od 2017 roku będą-
cy częścią Grupy Kapitałowej Dom 
Development. Euro Styl dba nie tyl-
ko o wysoką jakość inwestycji, ale 
też przykłada wielką wagę do relacji 
z klientami, którym chce jak najbar-
dziej ułatwić cały proces zakupowy.

Jednym z rozwiązań, które w dobie 
rosnących rat kredytowych Euro Styl 
poleca uwadze klientów, jest kredyt 
ze stałym oprocentowaniem. Gwa-
rantuje on stałą wysokość raty przez 
pięć lat. Po upływie tego czasu kredy-
tobiorca może pozostać przy stałym 
oprocen towaniu albo powrócić do 
oprocento wania zmiennego.

PERSPEKTYWA – ZIELONA STRONA  
CENTRUM GDAŃSKA

Perspektywa to inwestycja 
mieszcząca się w centrum 

Gdańska, a zarazem 
w otoczeniu zielonych 

parków. Utworzą ją trzy typy 
budynków: kameralne wille 

miejskie o podwyższonym 
standardzie, niewysokie 

kamienice pierzejowe oraz 
budynki wielorodzinne 

o zróżnicowanej wysokości 
zlokalizowane w głębi działki. 

Perspektywa stanowi 
doskonałą okazję do lokaty 

kapitału w atrakcyjnej 
lokalizacji.

Zainwestuj bezpiecznie w nieruchomość 
w atrakcyjnym miejscu


