
Cristal Resort Szklarska Poręba

Marine Hotel             , Kołobrzeg

Sand Hotel          , Kołobrzeg

Zdrojowa Invest, holding inwestycyjno-deweloperski i hotelarski, rusza 
z nowym programem przeznaczonym dla Właścicieli apartamentów. 
W ramach Klubu Wakacyjnego, Właściciele apartamentów mogą spędzać 
wakacje w każdym z obiektów Zdrojowej Invest w ramach Pobytów 
Właścicielskich.

Klub Wakacyjny to kolejny argument za tym, aby stać się Właścicielem apartamentu 
w jednej z luksusowych inwestycji z portfolio Zdrojowej Invest.

Nowi nabywcy oraz osoby, które już są posiadaczami apartamentów w obiektach 
kołobrzeskiego holdingu automatycznie zostają członkami Klubu. Oznacza to, 
że w ramach Pobytów Właścicielskich mogą rezerwować wakacje w każdym wybranym 
przez siebie hotelu, czy wakacyjnym kompleksie Zdrojowej Invest, praktycznie za 
darmo - ponosząc jedynie koszty eksploatacji. „Decyzję o Klubie Wakacyjnym podjęliśmy 
teraz, bo właśnie rozpoczynamy budowę Cristal Resort Szklarska Poręba – pierwszej naszej 
inwestycji w górach. Naturalnym wydaje się możliwość korzystania z Sand Hotel**** czy 
kompleksu Marine Hotel***** & Ultra Marine w Kołobrzegu przez przyszłych Właścicieli 
apartamentów w górach i odwrotnie” – oznajmia Jan Wróblewski, Członek Zarządu 
Zdrojowa Invest.

„Warunkiem członkostwa w Klubie Wakacyjnym jest włączenie apartamentu do systemu 
hotelowego (w przypadku inwestycji apartamentowo-turystycznych do systemu zarządzania 
wynajmem apartamentami). Oprócz stałego dochodu z wynajmu lokalu, Klient zyskuje 
dodatkowy pro�t, w postaci wakacji, dokładnie tam, gdzie ma na to ochotę.” – mówi 
Aleksander Kupcewicz, Dyrektor Marketingu Zdrojowa Invest.

Programem objęte są również osoby, które kupiły apartament w inwestycjach będących 
obecnie w trakcie realizacji, jak Cristal Resort Szklarską Poręba. Dzięki temu mogą cieszyć 
się z przywilejów zarezerwowanych dla Właścicieli apartamentów, zanim zakupiona 
nieruchomość zostanie oddana do użytku i w tym przypadku korzystać z hoteli nad 
morzem.

„Morze, góry, a już wkrótce także Mazury– jeden apartament – wiele korzyści i wolność 
wyboru.” – dodaje Aleksander Kupcewicz.

O deweloperze

Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się kołobrzeski holding inwestycyjno-
deweloperski i hotelarski w segmencie secondhome. Naszym głównym produktem są 
obiekty apartamentowo-hotelowe i usługowe z systemem zarządzania wynajmem, czyli 
apartamenty na sprzedaż z gwarancją zysku dla Kupującego i możliwością 
korzystania z apartamentu na własne potrzeby. Większość inwestycji to condo hotele, 
a więc z jednej strony sprzedajemy apartamenty, a z drugiej prowadzimy na nich 
działalność hotelarską. Wszystkie inwestycje mają charakter Premium, a realizowane są 
w najpiękniejszych polskich miejscowościach wypoczynkowych 
i tylko w topowych lokalizacjach.

Więcej informacji na www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij zdjęcia naszych inwestycji  w wysokiej rozdzielczości 
z www.zdrojowainvest.pl, zakładka: Biuro Prasowe / Pobierz multimedia

Informacja prasowa                                    

Warszawa, 21.03.2011

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

Osoba do kontaktu:
Jan Wróblewski  
T +48 22 713 89 00
j.wroblewski@zdrojowainvest.pl 
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