
Marine Hotel               
& Ultra Marine, Kołobrzeg

Zdrojowa Invest wspólnie z Warszawskim Oddziałem SARP ogłasza konkurs 
architektoniczny.

W dniu 19 stycznia 2012 został ogłoszony konkurs na projekt koncepcji 
architektonicznej Baltic Park Molo w Świnoujściu. W skład planowanego kompleksu 
hotelowo-apartmentowego-handlowego wejdą 2 hotele oraz budynki 
apartamentowo usługowe, które zostaną wybudowane na nadmorskiej działce 
o powierzchni 2,5 ha. Położenie działki jest tak unikalne, że inwestor zdecydował się 
przeprowadzić konkurs architektoniczny na cały kompleks, żeby wybrać projekt 
naprawdę wyjątkowy, który stanie się nową atrakcją kurortu. Baltic Park Molo 
zlokalizowany będzie tuż przy promenadzie i dojściu na plażę. Do udziału zostali 
zaproszeni uznani architekci z Polski i zagranicy. Przewidziane zostały nagrody 
pieniężne za trzy najlepsze projekty. W skład zespołu sędziowskiego, oceniającego 
nadesłane prace wejdzie trzech członków Stowarzyszenie Architektów Polskich – 
SARP, trzech przedstawicieli Zdrojowej Invest oraz jeden reprezentant władz 
lokalnych.

Termin składania prac został wyznaczony na 12 kwietnia 2012, wyniki zostaną 
ogłoszone 26 kwietnia, a 9 maja odbędzie się dyskusja i prezentacja zwycięskiego 
projektu. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2012/2013 rok, a zakończenie 
poszczególnych etapów na lata 2014-2017. 

Pełen regulamin konkursu jest dostępny na stronie SARP (www.warszawa.sarp.org.pl) 
i Zdrojowa Invest.

O deweloperze

Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się rodzinny, kołobrzeski holding 
inwestycyjno-deweloperski i hotelarski w segmencie second home. Największy 
deweloper apartamentów wakacyjnych i sieć condo hoteli, których jest również 
pionierem w Polsce. Naszym głównym produktem są obiekty 
apartamentowo-hotelowe i usługowe z opcjonalnym systemem zarządzania 
wynajmem, czyli apartamenty na sprzedaż z gwarancją zysku dla Kupującego
i możliwością korzystania z apartamentu na własne potrzeby. Wszystkie inwestycje 
mają charakter premium, a realizowane są w najpiękniejszych polskich 
miejscowościach wypoczynkowych i tylko w topowych lokalizacjach.

Zdrojowa Invest znajduje się w najnowszym zestawieniu polskich podmiotów 
gospodarczych  „Rzeczypospolitej” – Lista 2000. 

Zdrojowa Invest jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki
i środowisko w ramach, odpowiednio, programu Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Więcej informacji na www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij logotypy i zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 
www.zdrojowainvest.pl
zakładka: Biuro Prasowe >> Pobierz multimedia

Informacja prasowa                                   
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ul. Marszałkowska 72/17
00-545 Warszawa, Polska
T/F +48 22 713 89 00
media@zdrojowainvest.pl
www.zdrojowainvest.pl

Osoba do kontaktu:
Renata Sobczyńska  
T +48 609 021 709
r.sobczynska@zdrojowainvest.pl 
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Sand Hotel          , Kołobrzeg    

Boulevard Ustronie Morskie

Warszawa, 19.01.2012


