
LOKALIZATOR GOOGLE



Budujemy kameralny apartamentowiec przy ul. Norwida 9 w Gdyni. Zaprojektowaliśmy w nim 6 kondygnacji, po jednym 
apartamencie na każdym piętrze. Konstrukcja budynku nawiązuje do lekkiej, przeszklonej formy architektury nadmor-
skiej, łącząc relaks z praktycznością. Zastosowaliśmy okna panoramiczne ze stopu aluminium w systemie fasadowym. 

Przytulny salon od chłodnej morskiej bryzy dzielą potrójne szyby. Dla komfortu i funkcjonalności przestrzeni zastoso-
waliśmy ogrzewanie podłogowe dzięki temu poszerzyliśmy możliwości aranżacyjne. Nowoczesna bryła Apartamentów 
Norwida wpisuje się w estetyczny trend architektoniczny dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.

Od ulicy Norwida znajduje się wejście do budynku oraz wjazd do hali garażowej. Dwa dodatkowe miejsca parkingo-
we usytuowane są przed budynkiem. Na każdej kondygnacji zamieszkuje jedna rodzina, co zapewnia ciszę i komfort 
mieszkania. Wszystkie sześć pięter łączy ze sobą cichobieżna winda. W dolnej części budynku znalazła się przestrzeń 
dla rowerów i wózków dziecięcych.
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Wyobraź sobie komfortowy apartament z wielkimi oknami 
i szerokim widokiem na Gdynię oraz Zatokę Gdańską. 

Dogodna lokalizacja, nowoczesna technologia, cisza, 
światło słoneczne to odpowiedź na potrzeby 

mieszkańca nowoczesnego miasta.

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA SALONU W APARTAMENCIE N4



Atutem inwestycji Apartamenty Norwida jest lokalizacja blisko bulwaru nadmorskiego. Wystarczy 
jedynie sześcio minutowy spacer, aby dotrzeć do plaży i delektować się widokiem wschodzącego 
słońca. Tuż obok znajduje się klub tenisowy oraz Polanka Redłowska – miejsce rekreacji i wypo-
czynku, gdzie można spędzić aktywnie czas z rodziną. 

Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego sprzyja uprawianiu joggingu i spacerom na Or-
łowski Klif. Na główną ulicę Świętojańską w centrum miasta, gdzie znajdują się liczne restauracje 
i kawiarnie dotrzemy w 15 min. spacerem.



TETMAJERA

WYS
PIA

ŃSK
IEG

O

PARTYZANTÓW

PIŁSUDSKIEGO

MONIUSZKI

POLA

PRU
SA

NOR
WID

A

GROTTGERA

TETM
AJERA

GÓRN
A

LEGION
ÓW

KOPERNIKA

EJSMO
NDA

LOKALIZATOR GOOGLE



400 m / KORTY TENISOWE „ARKA”

500 m / BULWAR NADMORSKI Z MIEJSCEM
                 DO UPRAWIANIA SPORTU

800 m / POLANKA REDŁOWSKA



500 m / BULWAR NADMORSKI

1500 m / ORP BŁYSKAWICA

1500 m / SKWER KÓŚCIUSZKI

1200 m / PLAŻA MIEJSKA



biuro sprzedaży w Gdyni
Plac Kaszubski 7/11
81-350 Gdynia

www.mrdom.pl
biuro@mrdom.eu

tel. +48 712 16 10 
tel. +48 519 069 506


