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Budowane przez ECO-Classic przy ulicy Cedrowej w Gdańsku osiedle Wolne Miasto zostało wybrane
Najlepszą Inwestycją Mieszkaniową Trójmiasta oraz zdobyło II miejsce w ogólnopolskim rankingu
Najlepsza Inwestycja Mieszkaniowa 2017, organizowanym przez portal rynekpierwotny.pl. Inwestycje
oceniane były po względem atrakcyjności lokalizacji, architektury oraz stosunku standardu projektu
do jego ceny.
O pozycji inwestycji w rankingu decydowały głosy użytkowników portalu, oddawane od marca do końca
sierpnia 2017 r. O tytuł najlepszego projektu walczyło ponad 2000 inwestycji z całej Polski

Osiedle Wolne Miasto po raz drugi zostało laureatem rankingu inwestycji deweloperskich,
organizowanych przez portal rynekpierwotny.pl. W ubiegłym roku, w I edycji rankingu, zdobyło tytuł
Najlepszej Inwestycji Mieszkaniowej Trójmiasta oraz zajęło III miejsce w zestawieniu ogólnopolskim
Najlepsza Inwestycja Mieszkaniowa 2016. W tym roku utrzymało pozycję w Trójmieście i awansowało w
zestawieniu ogólnopolskim.
- Jesteśmy dumni, że nasza inwestycja kolejny rok z rzędu zostaje uznana za najlepsze miejsce do życia.
Uzyskane wyróżnienie jest tym cenniejsze, że uzyskaliśmy je glosami najsurowszych krytykówużytkowników portalu Rynek Pierwotny- osób zainteresowanych zakupem nowego mieszkania- mówi
Sven Torsten Kain, prezes zarządu ECO-Classic. - Takie wyróżnienia nie tylko są dla nas potwierdzeniem
dobrze wykonanej pracy, ale przede wszystkim motywacją i wyzwaniem. Mając tak duży kredyt zaufania,
nie możemy zrobić nic innego, jak tylko jeszcze mocniej starać się, by nasze kolejne inwestycje były
równie dobrze oceniane przez klientów.
Osiedle „Wolne Miasto” jest jedną z najbardziej zielonych inwestycji mieszkaniowych Gdańska. Niskie, 3piętrowe budynki są wkomponowane w naturalną, bogatą rzeźbę terenu i powstają w otoczeniu
zachowanych przez dewelopera, dorosłych drzew parkowych i owocowych. Dzięki takiemu podejściu do
kwestii ochrony przyrody „Wolne Miasto” ma własny park oraz sad z jabłoniami, śliwami i krzewami
malin. W koronach drzew i osiedlowych krzewach zamieszkuje ponad 100 gatunków, w tym wiele
chronionych, ptaków.
Osiedle dzięki zaprojektowanej dużej ilości zielonych terenów rekreacyjnych, licznym alejkom
spacerowym, placom zabaw oraz wyeliminowaniu barier architektonicznych, jest nie tylko miejscem
przyjaznym rodzinom, ale wymarzonym do mieszkania wielopokoleniowego.
Na osiedlu znajdują się publiczne przedszkole i żłobek. Starsze dzieci, młodzież i dorośli mają do
dyspozycji specjalnie przygotowany teren z wielofunkcyjnym boiskiem do gry w piłkę nożną, siatkówkę i
koszykówkę. Liczne przygotowane lokale komercyjne doskonale nadają się na sklepy różnych branż,
kawiarenki, salony urody, gabinety lekarskie czy biura.
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Osiedle zostało zaprojektowane jako otwarty, pełen zieleni kompleks ośmiu budynków. Obecnie
powstają budynki III (planowane oddanie do użytkowania I kwartał 2018) i IV (planowane oddanie do
użytkowania IV kwartał 2018). W Wolnym Mieście będzie około 1200 mieszkań.

