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Boulevard Ustronie Morskie 

 

Na klifie o długości 350 metrów, w samym centrum nadmorskiego kurortu, powstaną 

kameralne budynki z luksusowymi apartamentami i lokalami handlowo-usługowymi. 

Wszystkie domy frontem zwrócone będą w stronę morza.  Z okien apartamentów 

rozpościerał się będzie wspaniały widok na Bałtyk. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest 

wiosną 2011 roku, zaś oddanie do użytku wiosną 2013 roku. 

Znakiem rozpoznawczym inwestycji realizowanych przez Zdrojową Invest jest unikalna 

lokalizacja obiektów. Nie inaczej jest w przypadku Boulevard Ustronie Morskie. Ten 

luksusowy kompleks położony zostanie na klifie o długości 350 metrów w sąsiedztwie 

promenady w Ustroniu Morskim. 

Działka znajduje się w samym centrum nadmorskiego kurortu i stworzy jego główny deptak. 

Z okien każdego apartamentu rozpościerał się będzie widok na Bałtyk i nadmorską plażę. 

Wspaniała przyroda i sąsiedztwo wakacyjnej alei w pięknym kurorcie. Czy można oczekiwać 

czegoś więcej? 

Projekt kompleksu powstał w pracowni HS99. Jeden z założycieli biura - Wojciech Subalski – 

został wyróżniony w prestiżowym rankingu Europe 40 under 40, promującym młodych 

najbardziej utalentowanych europejskich architektów.  

Architektura projektu została całkowicie podporządkowana wspaniałym widokom jakie 

gwarantuje położenie inwestycji, oraz niezwykłej przyrodzie otaczającej kompleks. Aby 

maksymalnie scalić wnętrze apartamentów z otoczeniem, frontowa ściana każdego z nich 

będzie w całości przeszklona. Boulevard Ustronie Morskie to niezwykła inwestycja w 

wyjątkowej lokalizacji. 

Kameralne budynki pomieszczą kilkadziesiąt luksusowych apartamentów. Ich frontowe 

ściany zostaną w całości przeszklone. Dzięki temu, z każdego apartamentu rozpościerał się 

będzie wspaniały widok na Bałtyk. Apartamenty zostaną wykończone pod klucz z materiałów 

najwyższej jakości. Istnieje możliwość zamówienia kompleksowego wyposażenia 

obejmującego aranżację aneksu kuchennego, umeblowanie, sprzęt RTV i AGD, oraz 

akcesoria kuchenne i łazienkowe. 

 

Boulevard Ustronie Morskie to nie tylko luksusowe apartamenty ale także wiele udogodnień.  

Położenie w sąsiedztwie promenady gwarantuje szybki dostęp do największych atrakcji 
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nadmorskiego kurortu.  Lokale handlowo-usługowe ulokowane na parterach budynków 

zapewniają  restauracje, kawiarnie oraz sklepiki tuż obok Twojego apartamentu. Bogata 

infrastruktura turystyczna oraz cenne zabytki w okolicy to pewność, że Twój apartament jest 

nie tylko miejscem na udany wypoczynek, ale także  doskonałą inwestycją. 

 

Kupując apartament w kompleksie Boulevard Ustronie Morskie możesz zyskać podwójnie! 

Twój zarobek to nie tylko wzrost wartości nieruchomości położonej w unikalnej lokalizacji. 

Oddany w ręce naszej firmie operatorskiej będzie pracować sam na siebie, a Ty otrzymasz 

stały miesięczny dochód z wynajmu. Boulevard Ustronie Morskie to nie tylko wakacje we 

własnym apartamencie ale także zysk z wynajmu! 

 

 

 

 

 

 


