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Gdzie szukać luksusu?
• W Redłowie można znaleźć kilka wyjątkowych miejsc do zamieszkania
• W sąsiedztwie rezerwatu, z lasem za oknem, z morzem na wyciągnięcie ręki
Porównania różnych miast
często uwzględniają jedynie
różnice wpoziomie cen me
trażu. Tymczasem liczy się
również jakość życia w nich.
Aleksandra Chomicka
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P

rawie we wszystkich krajowych
rankingach Gdy
nia znajduje się
w czołówce tych
miast, w których
dotychczasowi mieszkańcy
chwalą sobie jakość życia. To
ważne dla tych, którzy szukają
miejsca do zainwestowania
w nieruchomość, bo z punktu
widzenia zawodowego mogą
pracować z każdego miejsca
w kraju i na świecie. A takich
osób jest coraz więcej. Dla wielu
osób liczysię przede wszystkim
jakość powietrza, bo - o czym
mówi się coraz głośniej - w Pol
sce jest ona na niskim poziomie.
Tymczasem Wybrzeże jest
pod tym względem dobrym wy
borem. Ważne jest również są

siedztwo natury - terenówzielo
nych, zbiorników wodnych.

Wyjątkowa Gdyni
Pod tym względem szczególne
walory prezentuje właśnie Gdy
nia: dzielnice miasta, które są
siadują z plażami nad Zatoką
Gdańską przeżywają teraz burz
liwy rozwój, dlatego znalezienie
mieszkania (a raczej jednak apar
tamentu) w tym regionie jest
możliwe. Tutaj mamy nie tylko
lasy Trójmiejskiego Parku Krajo
brazowego, porastającemoreno
we wzgórza, ale również zalesio
ny pas nadmorski. Nawet w bez
pośrednim sąsiedztwie rezerwa
tu Kępa Redłowska można zna
leźć inwestycje deweloperskie.
To miejsce wyjątkowe, bowiem

Gdynia znajduje się
we wszystkich
rankingach miast
najlepszych
do zamieszkania

kilkaset metrów dalej znajduje
się plaża. W pobliżu są nie tylko
szlaki spacerowe i rekreacyjne,
ale również edukacyjne, które
ukształtowały oblicze tego lasu
graniczącego z morzem.
W tej wyjątkowej pod wzglę
dem lokalizacji okolicy buduje
tylko kilku deweloperów: PB
Górski (Osiedle Nad Kępą), EcoClassic (Apartamenty Kępa
Redłowska). Jednak każda z tych
propozycji jest inna, chociaż obie
mają kameralny charakter.

Wyjątkowe miejsce
Natomiast jedna inwestycja wy
różnia się formą i standardem:
Willa Ułańska. Nazwę wzięła
od ulicy, chociaż fasada z czer
wonej cegły ma jakieś ślady in
spiracji architekturą militarną.
Bryła budynku przypomina
od frontu budowle obronne,
za to od strony zaplecza - rene
sansowe dziedzińce. Wszystko
to skąpane jest w leśnejzieleni.
Nazwę willa traktować nale
ży we współczesnym rozumie
niu, jako willę miejską, czyli bu
dynek luksusowy, chociaż wie-

Redłowo to
dzielnica, która
w ostatnich latach
zyskuje zupełnie
nowe oblicze
• Architekci wykorzystali materiały wysokiej klasy i regionalne
motywy do wykończenia eleganckiego lobby w Willi Ułańskiej

lorodzinny. To bardzo kameral
na inwestycja, składająca się z
16apartamentów, zaprojektowa
nych zgodnie z najnowszymi
trendami w architekturze, wy
różniającymi się dzięki wyjątko
wej dbałości o detale oraz prze
myślanym rozwiązaniom archi
tektury i ergonometrii. Klatki
schodowe i części wspólne zo
stały wykończone przy użyciu
klasycznych materiałów takich
jak granity indyjskie, szkło, stal
nierdzewna, okładziny drewnia
ne. Mieszkańcy mają do dyspo
zycji piękny dziedziniec i po
mieszczenie klubowe do wspól
nego użytku. Dozorowany do
stęp zapewnia poczucie pełnego
bezpieczeństwa i komfortu
w najlepszym stylu.

• Zielony dziedziniec gdyńskiej inwestycji graniczy ze ścianą lasu,
za którą znajduje się redłowski klif i plaża nad Zatoką Gdańską

