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Cristal Resort Szklarska Poręba 

 

Cristal Resort Szklarska Poręba to inwestycja Zdrojowej Invest zlokalizowana w unikalnym 

miejscu. Położenie resortu łączy w sobie bliskość górskich atrakcji z komfortowym 

wypoczynkiem w otoczeniu natury. Działka z trzech stron otoczona jest lasem. Z okien 

większości apartamentów rozpościerać się będzie wspaniały widok na górujący nad 

Szklarską Porębą szczyt Szrenica. Budynek położony jest niedaleko centrum Szklarskiej 

Poręby, ale w miejscu, do którego nie dociera miejski zgiełk.  Dzięki temu, każdy 

mieszkaniec Cristal Resort Szklarska Poręba ma gwarancję prawdziwego relaksu w 

otoczeniu przyrody, a jednocześnie łatwy dostęp do infrastruktury oferowanej przez 

narciarski kurort. Sąsiedztwo wyciągów narciarskich, ścieżek rowerowych oraz szlaków 

turystycznych zapewnia mnóstwo atrakcji o każdej porze roku. 

Cristal Resort Szklarska Poręba to współczesna interpretacja tradycyjnej karkonoskiej 

architektury. Budynek doskonale komponuje się z górskim krajobrazem, nic nie tracąc ze 

swojej nowoczesnej sylwetki. Na elewacji wykorzystane zostaną tylko naturalne materiały 

najlepszej jakości. Spadzisty dach, drewniane okna oraz zewnętrzna drewniana okładzina na 

ścianach, nadają bryle góralskiego wyglądu. Szklane balustrady balkonów i kamień naturalny 

na elewacji podkreślą jego modny design. Cristal Resort Szklarska Poręba to projekt, który z 

pewnością stanie się architektoniczną perełką Szklarskiej Poręby.  

Cristal Resort Szklarska Poręba to przestronne, doskonale doświetlone wnętrza wykończone 

materiałami najwyższej jakości. Do wyboru jest 60 apartamentów od 1-pokojowych o 

powierzchni 21,5 m2 po 4-pokojowe, rozplanowane na przestrzeni 94,5 m2. Powierzchnia 

apartamentów położonych na ostatniej kondygnacji zostanie rozlokowana także na antresoli. 

Z większości apartamentów rozpościerał się będzie wspaniały widok na Szrenicę. 

Niesamowitą, niczym niezakłóconą górską panoramę spotęgują ogromne okna oraz 

przeszklone balustrady. Niektóre z apartamentów posiadać będą dodatkowo kominki.  

Cristal Resort Szklarska Poręba to nie tylko wyjątkowe apartamenty, ale także komfort jaki 

oferują usługi dodatkowe. Do dyspozycji Gości oraz Właścicieli apartamentów oddana 

zostanie strefa rekreacyjna, w której znajdą się basen, sauna, łaźnia parowa oraz siłownia. 

Sala konferencyjna zaś, będzie doskonałym miejscem na kameralne spotkania biznesowe.  

W sezonie letnim, ulokowane na wewnętrznym dziedzińcu barbecue, dostarczy doskonałych 

potraw prosto z rusztu. W budynku funkcjonować będzie także narciarnia, w której nie tylko 

każdy bezpiecznie przechowa sprzęt, ale także w razie potrzeby podda go drobnym 

naprawom i konserwacji. Komfort mieszkańcom zagwarantuje recepcja oraz 4 cichobieżne 
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windy. Teren Cristal Resort Szklarska Poręba zostanie ogrodzony, a nad bezpieczeństwem 

Mieszkańców czuwać będzie system monitoringu. Zimą spod resortu kursować będzie bus 

dowożący narciarzy pod wyciąg. 

Teraz każdy może stać się właścicielem jednego z wyjątkowych apartamentów w Cristal 

Resort. W myśl zasady „Zainwestuj i zarabiaj podwójnie!”, oprócz wypoczynku we własnym 

apartamencie można równocześnie zarabiać na jego wynajmie. Proponujemy wieloletnie 

umowy najmu gwarantujące właścicielom apartamentów stopę zwrotu na poziomie 7% przez 

2 lata, a następnie podział 50/50 przychodu z wynajmu apartamentu turystom.  

 

 

 


