
Rada IGHP podjęła decyzję o przyjęciu do grona członków przedstawicieli dynamicznie 

rozwijającego się w Polsce segmentu condo hoteli. Przystąpienie holdingu Zdrojowa Invest do 

Izby symbolicznie podkreśla wzrost znaczenia tego segmentu w branży hotelarskiej – condo 

hotele stały się sprawdzonym sposobem na rozwój krajowego rynku hotelarskiego. Certy�-

katy członkostwa otrzymały także 4 obiekty znajdujące się w portfolio tej kołobrzeskiej grupy: 

Sand Hotel****, nadmorski Marine Hotel***** & Ultra Marine w Kołobrzegu oraz nowo otwarty 

Cristal Resort Szklarska Poręba. Rodzinny holding Zdrojowa Invest został założony przez 

dwóch braci Jana i Szymona Wróblewskich w 2006 roku, a pierwszy hotel rozpoczął 

działalność w 2009. Obecnie grupa dysponuje 532 jednostkami condo hotelowymi i aparta-

mentami wakacyjnymi. Zdrojową Invest tworzy zespół składający z ok. 300 osób, a grupa dalej 

się rozwija. Wiosną rozpocznie za ok. 250 mln zł budowę tuż przy plaży Baltic Park Molo

w Świnoujściu – największej inwestycji hotelowo-apartamentowo-rozrywkowej na Wybrzeżu 

z własną promenadą handlową i molo.

W IGHP Zdrojową Invest oraz condo hotele będzie reprezentował Członek Zarządu Jan 

Wróblewski. „Przystąpienie Zdrojowej Invest do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego cieszy 

mnie podwójnie. Po pierwsze jako hotelarza, dążącego do perfekcji usług i maksymalizacji 

zadowolenia naszych Gości, ponieważ będziemy mogli czerpać z wieloletniego doświadczenia

i standardów wypracowanych w ramach Izby. Po drugie jako lider condo hoteli w Polsce będziemy 

mogli się dzielić naszym know-how. Z satysfakcją będziemy wspólnie pracowali na rzecz rozwoju 

branży hotelarskiej w Polsce i mam nadzieje, że przyczynimy się do uporządkowania rynku condo” 

– podsumowuje Jan Wróblewski.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego skupia przedstawicieli hotelarstwa i gastronomii oraz 

podmioty gospodarcze i wyższe uczelnie współpracujące na rzecz turystyki i hotelarstwa w Polsce. 

Obecnie jej członkami jest ponad 120 hoteli. Cele Izby to m.in.: wspieranie rozwoju rynku hotelar-

skiego oraz kształcenia wykwali�kowanej kadry dla hotelarstwa i gastronomii, współpraca

z organami państwa, samorządu i organizacjami pozarządowymi oraz na szczeblu Unii Europejskiej, 

działalność promocyjna na rzecz członków i rynku, kształtowanie zasad etyki i przeciwdziałanie 

nieuczciwej konkurencji czy też certy�kowanie produktów oraz usług.

„Bardzo się cieszymy z przystąpienia do naszej Izby holdingu  Zdrojowa Invest wraz z 4 obiektami – lidera 

bardzo dynamicznie rozwijającego się w naszym kraju segmentu condo hoteli . To synonim doskonałej 

jakości usług hotelowych i bardzo atrakcyjnego modelu biznesowego dla inwestorów indywidualnych 

w  branży hotelarskiej. Ten rodzaj aktywności gospodarczej przyczynia się do uatrakcyjniania i rozwoju 

rynku hotelarskiego w naszym kraju. Do pełnej reprezentacji branży brakowało wśród naszych członków 

przedstawicieli  condo hoteli.” – komentuje Krzysztof Wojtkiewicz, Sekretarz Generalny IGHP.

1/2

Informacja prasowa

Warszawa, 25.02.2013

KO
ŁO

BR
ZE

G
   

  S
ZK

LA
RS

KA
 P

O
RĘ

BA
   

  U
ST

RO
N

IE
 M

O
RS

KI
E 

   
 Ś

W
IN

O
U

JŚ
CI

E 
   

 W
A

RS
ZA

W
A

Zdrojowa Invest i jej obiekty w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Condo hotele Zdrojowej Invest pełnoprawnymi członkami Izby Gospodarczej 
Hotelarstwa Polskiego (IGHP)

Sand Hotel, Kołobrzeg

Ultra Marine, Kołobrzeg

Marine Hotel*****, Kołobrzeg
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Rada IGHP podjęła decyzję o przyjęciu do grona członków przedstawicieli dynamicznie 

rozwijającego się w Polsce segmentu condo hoteli. Przystąpienie holdingu Zdrojowa Invest do 

Izby symbolicznie podkreśla wzrost znaczenia tego segmentu w branży hotelarskiej – condo 

hotele stały się sprawdzonym sposobem na rozwój krajowego rynku hotelarskiego. Certy�-

katy członkostwa otrzymały także 4 obiekty znajdujące się w portfolio tej kołobrzeskiej grupy: 

Sand Hotel****, nadmorski Marine Hotel***** & Ultra Marine w Kołobrzegu oraz nowo otwarty 

Cristal Resort Szklarska Poręba. Rodzinny holding Zdrojowa Invest został założony przez 

dwóch braci Jana i Szymona Wróblewskich w 2006 roku, a pierwszy hotel rozpoczął 

działalność w 2009. Obecnie grupa dysponuje 532 jednostkami condo hotelowymi i aparta-

mentami wakacyjnymi. Zdrojową Invest tworzy zespół składający z ok. 300 osób, a grupa dalej 

się rozwija. Wiosną rozpocznie za ok. 250 mln zł budowę tuż przy plaży Baltic Park Molo

w Świnoujściu – największej inwestycji hotelowo-apartamentowo-rozrywkowej na Wybrzeżu 

z własną promenadą handlową i molo.

W IGHP Zdrojową Invest oraz condo hotele będzie reprezentował Członek Zarządu Jan 

Wróblewski. „Przystąpienie Zdrojowej Invest do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego cieszy 

mnie podwójnie. Po pierwsze jako hotelarza, dążącego do perfekcji usług i maksymalizacji 

zadowolenia naszych Gości, ponieważ będziemy mogli czerpać z wieloletniego doświadczenia

i standardów wypracowanych w ramach Izby. Po drugie jako lider condo hoteli w Polsce będziemy 

mogli się dzielić naszym know-how. Z satysfakcją będziemy wspólnie pracowali na rzecz rozwoju 

branży hotelarskiej w Polsce i mam nadzieje, że przyczynimy się do uporządkowania rynku condo” 

– podsumowuje Jan Wróblewski.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego skupia przedstawicieli hotelarstwa i gastronomii oraz 

podmioty gospodarcze i wyższe uczelnie współpracujące na rzecz turystyki i hotelarstwa w Polsce. 

Obecnie jej członkami jest ponad 120 hoteli. Cele Izby to m.in.: wspieranie rozwoju rynku hotelar-

skiego oraz kształcenia wykwali�kowanej kadry dla hotelarstwa i gastronomii, współpraca

z organami państwa, samorządu i organizacjami pozarządowymi oraz na szczeblu Unii Europejskiej, 

działalność promocyjna na rzecz członków i rynku, kształtowanie zasad etyki i przeciwdziałanie 

nieuczciwej konkurencji czy też certy�kowanie produktów oraz usług.

„Bardzo się cieszymy z przystąpienia do naszej Izby holdingu  Zdrojowa Invest wraz z 4 obiektami – lidera 

bardzo dynamicznie rozwijającego się w naszym kraju segmentu condo hoteli . To synonim doskonałej 

jakości usług hotelowych i bardzo atrakcyjnego modelu biznesowego dla inwestorów indywidualnych 

w  branży hotelarskiej. Ten rodzaj aktywności gospodarczej przyczynia się do uatrakcyjniania i rozwoju 

rynku hotelarskiego w naszym kraju. Do pełnej reprezentacji branży brakowało wśród naszych członków 

przedstawicieli  condo hoteli.” – komentuje Krzysztof Wojtkiewicz, Sekretarz Generalny IGHP.

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 lokali-
zacjach.
Zdrojowa Invest odnosi liczne sukcesy. M.in. w 2011 roku znalazła się w zestawieniu 
największych polskich podmiotów  gospodarczych „Rzeczpospolitej” – Lista 2000. Natomiast 
kołobrzeski Marine Hotel*****, którego jest inwestorem, był centrum pobytowym 
Reprezentacji Królestwa Danii podczas Euro 2012.
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
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Baltic Park Molo, Świnoujście

Cristal Resort Szklarska Poręba

Boulevard Ustronie Morskie
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