
Wysypu nowych inwestycji raczej nie należy się spodziewać 

.. Tajemnicza wyspa: Hotel Marina Golf Club w Sile koło Mikołajek zaprojektowała pracownia Coplan. Już wkrótce inwestycja ma szansę realizacji, ale inwestor nie ujawnia terminu rozpoczęcia 
prac. Zdaniem ekspertów Mazury są dziś najlepszą lokalizacją dla obiektów hotelowyth. (fOT ARC) 

InwestycyJny boom 
ery powolny WZi ost? 
Jakte są prognozy 
dla rynku hobełowego 
w Polsoe? Odś trudno 
o jednom.nn. odl."~ww,,,.~d,,, 

Zdaniem ekspertów barierą 
dla dalszego rozwoju hotelar
stwa są trudności z pozyska
niem inwestorów i finanso
wania. Rezuitatemjesł korek
ta planów międzynarodowych 

Agnleuka 
I 

sieci hotelowycli i polskich in
westorów. Zczęści inwestycji 
zrezygnowano, inne przeło
żono na lepsze czasy. 

Ekspansja sieci 
SiećHilton otworzywtymro
ku Hilton Garden l nn wKra· 

kOwie, a na przełom ie maja 
i czerwca dwa obiekty w 
Gdańsku. W planie ma rów
nież budowę dwóch hoteli we 
Wrocławiu i kolejne pod szyl
dem Garden hm w Rzeszowie 
i w Warszawie. Poza tym hotel 
Dubletree by Hilton poWl!ta
niewstolicy. 

- Polska jest dla nas kra
jem strategicznym, widzimy 
tu duży potencjal dla rozwoju 
naszychmarek,których w Eu· 

ropie mamy sześć. Obejmuje
my w ten sposób wszystkie 
segmenty rynku od luksuso
wego do ekonomicznego 
- tłumaczy Magdalena Seku
towska, dyrektor na Europę 
Wschodnią sieci Hilton. 

Jej zdaniem rynek w Pol
sce sprzyja ekspansji marek 
sieci hotelarskich, zwłaszcza 
pod szyldem Hilton i Double
tree by Hilton, które są obce
newdużych miastach. Zkolei 

Hilton Garden lnn i Hamp
ton by Hilton nastawiają się 
na mniejsze miejscowości 

- Rozwijamy naszą s ieć 
na podstawie umów o zarzą 
dzanie lub franczyzę. Lączymy 
w ten sposób naszą wiedzę 
z doświadczeniem lokalnych 
deweloperów i właścicieli ho
teli - podkreś la Magdalena 
Sekutowska. 

Inny sposób wybrała mię
dzynarodowa sieć hotelarska 

Choice Hoteis International 
W styczniu tego roku podpisa
la umowę ITanczyzową z pol
ską siecią Hotel System Ma
nagement. W rezultacie pol
skie hotele są dostępne w sys
temie rezerwacyjnym Choice 
Hotels International 

Hotel System, która jest 
częścią Grupy Kapitałowej 
Salwator, ma p ięć obiektów 
w standardzie dwu- i trzy
gwiazdkowym:dwawKrako-

wie i po jednym w Poznaniu, 
Katowicach i we Wrocławiu, 
któredzialają w ramach mar
ki Quality Hotel System. 

Grupę hoteli pięciogwiazd
kowych sieci Choice Hotels 
International reprezentuje 
natomiast markaCJarion Jej 
własnościąjest min luksuso
wy Grand Baltic w DźwirLy
nie, położony tuż nad brze
giem morza. Oferuje m.in. 
133 luksusowe pokoje, ma 
centrum Wellness & SPA 
i prywatną plażę. 

Dla Indywidualis tów 
Wśród prywatnych inwesto
rów zpo!skim kapilaJem naj
więcej wsektor hotelowy za
inwestowała rodzina Liku
sów. Z danych Instytutu Ho
telarstwa wynika, że Spółka 
Likus Hotele & Restauracje 
wydala na ten cel ponad 360 
mln zl. Na drugim miejscu 
znalazł się Tadeusz Golębiew
ski, który na Hotele Golę

biews ki przeznaczy ł blis ko 
350 mln zl. Kolejne miejsca 
zajmują: Małgorzata Che
chlińska. reprezentująca Gru
pę Trip i Andrzej Dowgiałlo, 
właściciel Grupy Anders. 

Z zagranicznych sieci ho
telowych najwięcej, bo po
nad 900 mln zł, wydała sieć 
Starwood, reprezentująca 
m.in marki Sheraton, Westin 
i Le Meridien SiećOrbis AaxJr 
ma na koncie inwestycje 
1.3 ponad 700 mln zł, a norwe
ski Qubus prawie 300 mln zŁ 

Większość międzynarodo
wych sieci rozwija się na świe
cie, wykorzystując franczyzę. 
AwPolsce? 

( O 
mln" 
.. Tyle zainwestowała 
w Polsce międzynarodowa 
sieć 5tarwood reprezentu
jąca m.in. marki Sheraton, 
Westin i Le Meridien. 

- Na naszym rynku fran
czyza rozwija się zbyt wolno. 
W USA mniej niż 25 proc. 
właścicieli obiektów hotelo
wych decyduje się na budo
wanie na własną rękę. U nas 
można jedynie szacować, że 
udział obiektów prowadzo
nych na podstawie umów 
franczyzowych obejmuje od 2 
do 2,5 proc. hoteli. Dlaczego? 
Bo w hotelarstwie trzeba za· 
inwestować więcej niż w ga
stronomii. W nowy McDo· 
nalds trzeba włożyć setki ty
sięcy, a w przypadku hotelu 
i znanej światowej marki 
w grę wchodzi kilkadziesiąt 
milionów- wyjaśnia Andrzej 
Szafrański, redaktor naczel
ny miesięcznika "Hotelar
stwo". 

Jego zdaniem prywatnych 
inwestorów, których stać 
na taką inwestycję,jest w Pol
sce niewielu. Innym proble
memjest brak gotowych roz
wiązań. Na razie polskirynek 
hotelarski jest rynkiem indy
widualistów. 

- Mamy ponad 1,8 łyS. ho
teli, a tylko niespe łna 400, 
czyli prawie 22 proc., wchodzi 
w skladjakiejś grupy kapita
łowej . Konkurencja będz ie 
jednak rosła, dlatego część 

hoteli będzie musiała się kon
so lidować w większe organi
zacje. Pytanie tylko, kiedy to 
nastąpi? - zastanawia sięAn
drzej Szafrański 
Według niego największe 

sieci szukają dobrych lokaliza
cji i partnerów do inwestycji, 
ale rob ią to rozważnie, bo do
brych, gwarantujących suk
ces lokalizacji niejest dużo. 

- ProszęspojI"ZeĆna Trój
miasto: niedawno powstał 
Shcraton w Sopocie, Radis
son Blu w Gdańsku, w lecic 
otworzy się gdański Hilton. 
Są też Grand Sofitel i Mercu
re. Wejście Hiltona zamknie 
tcn rynek dla dużych 4 -, 5-
gwiazdkowych hoteli siecio
wych na co najmniej 3-4 lata 
- przewiduje Andrzej Sza
franski . 

Mazuryg6rą 
Zdaniem Anny Bis z biura 
projektowego Goplan Polska, 
które ma na koncie wiele ho
telowych projektów, duże sie
ci chwilowo wstrzymały in
westycje. 

- Zakończyl iśmy prace 
nad Marina Golf Club, pięcio
gwiazdkowym hotelem w Sile 
koło Olsztyna dla firmy Bliżej 
Natury. Dla firmy Inpro za
projektowaliśmy czlero
gwiazdkowy kompleks hotelo
wo-apartamentowy w Miko
Jajkach, a teraz opracowuje
my projekt zamienny. Wyko· 
naliśmy też projekt cztero
gwiazdkowego hotełu Inter
ferie w Świnoujściu i pięcio
gwiazdkowego w Kosza1inie 
dla BalticSpa. Uczestniczyli
śmy także w projektowaniu 

pięciogwiazdkowego hotelu 
na Polance Redłowskiej - wy
licza Anna Bis. 

Zauważa, że infrastruktu
ra hotelowa przestała s ię 
rozwijać na Wybrzeżu, gdzie 
inwestorzy mieli wiele am
bitnych planów. Inaczej jest 
w na Warmii i Mazurach, 
gdzie inwestycje hotelowe 
ruszą m.in. dzięki europej
skiemu programowi rozwo
ju bazy hotelowej w regio-

• me. 
Zdaniem Jana Wróblew

skiego, członka zarządu spół
ki Zdrojowa Incest, którajest 
właścicielem Sand Hotelu 
w Kołobrzegu, prognozy roz
woju hotelarstwa są optymi-

, 

styczne, ale nie należy się spo
dz iewać wysokiej dynamiki 
wzrostu. Powód? Inwestycje 
hotelowe to przedsięwzięcia 
długoterminowe. 

- Nie należy więc przece
niać znaczenia Euro 2012. Na
wet przy 100-procentowym 
wykorzystaniu hotelu w tym 
okresie nie będzie to miało 
wpływu na wynikifin~we, 
bo obiekt musi mieć również 
obłożenie w innych miesią 
cach, a tego Euro 2012 zagwa
rantować nie może. Perspek
tywy wzrostu sektora hotelo
wego zaleŻ<t od tych samych 
czynników co w innych sek
torach gospodarki, czyli od 
wzrostu gospodarczego i opty-

mizmu konsumentów-oce
nia przedstawiciel Zdrojowej 
Invest. 

Podobnego zdania jest 
Magdalena Sekutowska. 

- Hotele nie należą do in
westycji spekulacyjnych, ale 
raczej dlugoterminowych. 
Budując je, tworzymy duże 
zakłady uslugo"'"e na. pn:ynaj
mniej 20-30 lat. Do tego do
chodzą ogr.miczenia z kredy
towaniem - dziś finansowa
nie dostają tyłko najlepsze 
projekty. Dlatego nie można 
się spodziewać in ..... estycyjne· 
go boomu w hotelarstwie, 
lecz raczej powolnego wzrostu 
- podsumowuje Magdalena 
Sekutowska. 


