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Informacja prasowa: 13.08.2019 r. 

 

Ostatnie domy na osiedlu Golf Park wprowadzone do sprzedaży 

INPRO wprowadziło do oferty ostatnie domy w ramach etapu D osiedla Golf Park w 

Tuchomiu. W sprzedaży znalazło się siedem domów, w tym sześć w zabudowie 

bliźniaczej oraz jeden wolnostojący o powierzchni użytkowej 158 mkw. i 200 mkw. 

Zakończenie budowy zaplanowane jest na sierpień 2020 roku. 

 
 

Osiedle Golf Park jest zlokalizowane 6,6 km od granic Gdyni, do której można dostać się trasą 

szybkiego ruchu w zaledwie 20 minut. Inwestycja położona jest pośród lasów w malowniczym 

Tuchomiu i w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Tuchomskiego. Wyjątkowa lokalizacja Golf Park 

umożliwia spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, m.in. dzięki 34-kilometrowej trasie 

rowerowej, łączącej Gdańsk Osowę z Sianowem. Mieszkańcy mogą korzystać także z wielu 

ścieżek spacerowych oraz pól golfowych w Tokarach, oddalonych o 5,5 km od osiedla. W 

odległości 11,5 km od inwestycji znajduje się również Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy.  
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Wszystkie domy w ramach osiedla Golf Park położone są na działkach o powierzchni od 514 m2 

do 1.191 m2 i mają powierzchnię użytkową od 158 m2 do 200 m2.  

Osiedle jest w całości ogrodzone, a dodatkowe bezpieczeństwo zapewni mieszkańcom 

całodobowa ochrona. Dodatkowo na terenie inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne i plac 

zabaw dla dzieci. Do każdego budynku przynależy garaż i przydomowy ogródek. Dbając o 

komfort przyszłych mieszkańców, deweloper wybudował także drogę o szerokości 5 m z 

chodnikiem. Domy jednorodzinne, bliźniaki, jak i tereny zielone zostały zaprojektowane przez 

Biuro Projektowe BJK Architekci, a wyspecjalizowana ekipa budowlana wykonała budynki 

mieszkalne z najwyższej jakości materiałów o cechach energooszczędnych. Szlachetne tworzywa 

charakteryzują się niską przepuszczalnością ciepła oraz spełniają wszystkie normy akustyczne, 

zapewniając poczucie komfortu wszystkim domownikom na osiedlu Golf Park.  

W aktualnej ofercie osiedla Golf Park znajduje się 14 domów jednorodzinnych i w zabudowie 

bliźniaczej. Docelowo, w ramach  czterech etapów na osiedlu powstanie 81 domów. Ceny 

nieruchomości pozostałych w ofercie wraz z działką rozpoczynają się od 623 tys. zł brutto. 
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*** 

 

 

 

Firma INPRO powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. INPRO kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa INPRO posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. INPRO jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
 

Diana Zyglewska 

Tel. +48 22 833 35 02 

Mobile: 668 331 318 

dzyglewska@tauber.com.pl 
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