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Brizo Park to osiedle 26 domów jednorodzinnych o pow. ok. 218 m² każdy.
Osiedle wyróżnia się nowoczesną architekturą i przyjazną infrastrukturą. 

Na górnym piętrze umieściliśmy cztery komfortowe sypialnie.
W głównej sypialni rodziców znajduje się oddzielna łazienka z kabiną prysznicową oraz wanną,
z której podczas wieczornej kąpieli można obserwować gwieździste niebo.

W Brizo Park każdy dom posiada dwustanowiskowy garaż z eleganckim podjazdem.
Obszerne pomieszczenie garażu jest udogodnieniem codziennego życia. 

Ok. 40 m² pomieszczenie, umożliwia, poza samochodami, przechowywanie rowerów, motorów,
desek windsurfingowych, sprzętu sportowego.

Amatorom majsterkowania ta przestrzeń posłuży także do zaaranżowania kącika na narzędzia.

Za garażem mieści się pralnia, kotłownia oraz mała kuchnia.
Pozwala ona na przygotowywanie szybkich potraw podczas ogrodowych przyjęć.
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PARTER PIĘTRO



MECHELINKI

Wyjątkowa lokacja osiedla Brizo Park nad polskim morzem, 
sprawia, że mieszkając tu czujesz się wiosną i latem jak na sło-
necznym urlopie. Jesienią oraz zimą miejsce to jest ciche i daje 
ukojenie romantycznym osobowościom.







GDYNIA

MECHELINKI

[ ZATOKA GDAŃSKA ]

Brizo Park leży w Mechelinkach, urokliwej nadmorskiej 
miejscowości ulokowanej nad  Zatoką Pucką. Bliskość 
Gdyni, do której można dostać się dwiema liniami miej-
skich autobusów gwarantuje możliwość korzystania  
z oferty miasta. Bieżące sprawy mieszkańcy Brizo Park 
załatwią w Mechelinkach, Mostach i Kosakowie, gdzie 
znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, basen, szkoła   
i przedszkole. 

Wybrane odległości od osiedla Brizo Park:

sklep Żabka
5 min   

Stadnina koni
8 min   

Molo Mechelinki
8 min   

Szkoła Podstawowa
10 min   

Cypel w Rewie
25 min   

Pierwoszyno
3 min   

Aqua Park w Redzie
20 min   

Galeria Szperk
15 min   

Gdynia
25 min   

Gdańsk
40 min   



Dawniej Mechelinki związane były przede wszystkim z rybołówstwem. 
Obecnie miejscowość ma charakter głównie turystyczny. 
Mieszka tu na stałe zaledwie 300 osób.
Mechelinki to znane miejsce wypoczynku dla tych, którzy szukają spokoju i ciszy.
Promenada połączona jest z plenerową sceną oraz drewnianym molem.

Oczywistym atutem Brizo Park jest położenie blisko plaży i unikalnej atrakcji Mechelinek - drewnianego mola.
Atmosferę kurortu podkreśla malowniczy deptak, położona obok niego Scena Plenerowa oraz targ rybny, umiejscowiony tuż obok mola.
Unikalny krajobraz i walory miejscowości możemy podziwiać zwiedzając rezerwat Mechelińskie Łąki. 



Panoramiczne okno głównej sypialni wychodzi na obszerny taras.
Pozostałe sypialnie charakteryzuje funkcjonalny rozkład oraz doświetlenie.
W sypialni zaprojektowano „zrzutkę” bielizny, prosto do wydzielonej pralni na parterze. 

Parter to strefa aktywnego życia: obszerna kuchnia, kominek, jadalnia i salon z wyjściem na taras i ogród. 
W korytarzu jest przestrzeń na ciąg szaf i schowki pod schodami.



Woonerf

Nazwa Woonerf pochodzi z języka holenderskiego i oznacza ”ulicę do mieszkania”. 
Po tej ulicy oczywiście może przemieszczać się samochód, ale jej ukształtowanie wy-
musza niewielką prędkość jazdy i tym samym bezwzględne respektowanie praw pie-
szych, którzy na tego rodzaju drodze mają zawsze pierwszeństwo. Stąd też Woonerf 
łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców.

W Brizo Park, dzięki zaaranżowaniu wewnętrznej ulicy osiedla wg koncepcji Woonerf, 
poszerzamy funkcjonalnie poszczególne posesje, a na terenie osiedla panuje harmo-
nia i bezpieczeństwo, uzupełniona starannie zaprojektowaną zielenią. Zieleńce przy 
ulicy porastać będą miedzy innymi dęby czerwone. Woonerf w osiedlu Brizo Park to 
lepsza jakość życia. 
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PLAC ZABAW
DLA DZIECI ALEJA SPACEROWA

PLENEROWA SIŁOWNIA 

Na terenie Brizo Park znajdować się będzie park przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców osiedla. 
Głównym założeniem jego koncepcji jest dostosowanie funkcjonalności do krajobrazu.
Chcieliśmy podkreślić naturalne walory okolicy osiedla Brizo Park. 
Miejsce to musi spełniać także warunki umożliwiające relaks i dobre samopoczucie. 

Przez środek parku prowadzi alejka, bogato obsadzona roślinami. 
Zaprojektowano place zabaw dla maluchów oraz strefę z urządzeniami do street workoutu oraz zjazd linowy dla nastolatków i być może dla starszych… 
Z kolei każdy, bez względu na wiek, będzie mógł oddać się lekturze na parkowej ławeczce. 



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

www.brizopark.pl 
www.mrdom.pl
biuro@mrdom.eu

tel. +48 519 069 506


