Katalog Powierzchni w GdaNskim Garnizonie

NOWE Centrum
K u lt u ry i R o z ry w k i
Trójmiasta
GDAŃSKI GARNIZON KULTURY stanowi część Nowej
Centralnej Dzielnicy Gdańska - Garnizon.
W jego skład wchodzi m.in. park z zabytkowym
starodrzewem o powierzchni 2,5 ha oraz 7 budynków
zabytkowych o łącznej powierzchni 12.500 m2
położonych przy ul. Słowackiego.
Teren Garnizonu przez ponad 100 lat wyłączony
był z tkanki miejskiej stanowiąc miejsce
stacjonowania różnych formacji wojskowych,
w tym najbarwniejszym Czarnym Huzarom Pruskim,
dla których w XIX wieku został zbudowany.
Obecnie teren zagospodarowywany jest przez czołowego
trójmiejskiego dewelopera - Grupę Inwestycyjną Hossa,
który od sześciu lat realizuje tu inwestycje
mieszkaniowe - oddano już ponad 34.000 m2,
biurowe i usługowe - zrealizowano już ok 13.000 m2
oraz rewitalizacyjne - odrestaurowano 5 budynków
zabytkowych o łącznej powierzchni 9 800 m2.
Inwestor jest beneficjentem programu JESSICA
nadzorowanego przez Komisję Europejską.
W jego ramach uzyskał wsparcie inwestycyjne
na cel odrestaurowania zdegradowanych obiektów
zabytkowych dawnych pruskich koszarów.

Gdańsk Stare Miasto - 10 min
Gdynia Centrum - 25 min
Sopot Centrum - 10 min
Autostrada A1 - 20 min
Obwodnica Trójmiasta - 10 min
Trasa E7 Warszawa - 10 min
Port Lotniczy - 15 min
Przystań Promowa - 15 min
Zatoka Gdańska - 8 min

Tramwaje 7 linii - 3 min
Autobusy 18 linii - 4 min
Dworzec PKP/SKM/PKM - 4 min

Uniwersytet Gdański
Politechnika Gdańska
Akademia Medyczna
AWFiS oraz kampusy
tych uczelni -

4

min

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA

Budynek
Słowackiego 1

Przeznaczenie
sale konferencyjne, sale balowe, klub, kino, teatr, warsztaty szkolne

Powierzchnia
komercyjna

Ilość kondygnacji

Dostępne moduły powierzchni

3000 m2

2+ piwnica i poddasze

cały obiekt

2

od 80 do 500 m2

5 + piwnica

cały obiekt

2

Słowackiego 1a

gastronomia , fitness, hostel

1900 m

Słowackiego 3

hotel z gastronomią

3200 m2
2

Słowackiego 7

biura, hotel, dom studencki

1200 m

2 + piwnica i poddasze

od 20 m2 lub cały obiekt

Słowackiego 7a

centrum sportowe

1400 m2

1

cały obiekt

2

2

600 m2 lub cały obiekt

3 + piwnica i poddasze

od 50 do 600 m2

3 + piwnica i poddasze

od 70 do 500 m2

Słowackiego 7b
Słowackiego 9

mała hala sportowa, pokoje na wynajem
biura, gastronomia, dom studencki

1400 m
600 m

2
2

Słowackiego 13

biura, szkoła, gastronomia, dom studencki

2000 m

Słowackiego 17

gastronomia, pokoje na wynajem, konferencja

1300 m2

2 + piwnica

od 200 do 1100 m2 lub cały obiekt

2

3 + piwnica

od 50 do 500 m2 lub cały obiekt

Słowackiego 19

centrum wystawiennicze i konferencyjne, gastronomia, biura, dom studencki

2600 m

Słowackiego 21

centrum medyczne, gabinety lekarskie, biura, lokale usługowe , dom studencki

1100 m2

3 + piwnica

od 20 do 60 m2 lub cały obiekt

2

2 + piwnica

od 200 do 1200 m2 lub cały obiekt

Słowackiego 23

klub muzyczny, gastronomia

1700 m

Słowackiego
23

Słowackiego
17

Słowackiego
1a

Słowackiego
19

Słowackiego
7 - 9

Słowackiego
13

Słowackiego
21

Nieszablonowe pomysły
i realne plany mają
pierwszeństwo !!!

Poszukujemy
• Ciekawych ludzi, projektów
i pomysłów na biznes
• Animatorów kultury i sztuki

• Innowatorów
•

w swoich
dziedzinach
Pasjonatów dobrej kuchni,
rekreacji, rozrywki i zabawy

Oferujemy
Partnerstwo w biznesie
Know-How
w wykończeniu lokali

Promocję

i wsparcie
marketingowe

120-lat historii Garnizonu
należy do różnych formacji wojskowych.
Budynki koszarowe, w tym również te wchodzące
w skład Garnizonu Kultury, powstały na
przełomie XIX i XX wieku dla potrzeb 1. i 2.
Regimentu Przybocznej Brygady Czarnych Huzarów
- elitarnej jednostki pruskiej armii
Cesarza Wilhelma.
W szczytowym okresie rezydowało tu około
2000 żołnierzy, oficerów i personelu
pomocniczego. W zdemilitaryzowanym
Wolnym Mieście Gdańsku swoją siedzibę
miała w Garnizonie Policja. Po II Wojnie
Światowej teren przejęło Wojsko Polskie.

Inwestor

Kontakt

Grupa Inwestycyjna Hossa SA

gk@garnizon.pl
+48 58 772 23 21

www.hossa.gda.pl
www.garnizon.pl

