
Otwarty w pierwszy dzień zimy aparthotel Zdrojowej Invest ma powody do dumy.

Cristal Resort Szklarska Poręba powitał pierwszych gości 21 grudnia 2012, a już 21 marca 
2013 może się pochwalić średnim obłożeniem przekraczającym 70%. W okresie 
świąteczno-noworocznym wszystkie apartamenty były zajęte, a w miesiącach styczeń-luty 
przeciętne obłożenie było na poziomie 80%.
Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. To nasza pierwsza inwestycja w górach, więc tym większa 
radość z osiągniętego tak wysokiego średniego obłożenia przez pierwsze 3 miesiące
funkcjonowania obiektu. Sprzedaliśmy też już 90% apartamentów. – mówi Jan Wróblewski, 
członek zarządu Zdrojowej Invest
55 apartamentów z 61 znajdujących się w budynku znalazło już swoich nabywców. Ceny 
zaczynały się do 6,7 tys. netto/m2, a cena najdroższego lokalu to 641 tys. netto. Projektując 
wnętrza apartamentów uwzględniono ich wynajem na długi okres oraz harmonię
z otaczającą naturą. Kompletnie wyposażone aneksy kuchenne umożliwiają 
przygotowywanie posiłków w gronie rodziny i przyjaciół. Zadbano także o dodatkowe usługi 
podnoszące satysfakcję z pobytu w resorcie. Restauracja połączona z oranżerią proponuje 
energetyczne śniadania, a wieczorne menu a’la carte zachwyca prostotą przyprawioną 
górskim powietrzem. Dumą Cristal SPA jest zewnętrzne jacuzzi z widokiem na Karkonosze 
i basen z designerskim oświetleniem oraz sauna i łaźnia. W Cristal Wellness czekają rytuały 
pielęgnacyjne, kąpiele i masaże.
Okres kalendarzowej zimy to najwyższy sezon w miejscowościach przyciągających
entuzjastów białego szaleństwa. Szklarska Poręba, z trasami posiadającymi homologację FIS 
i wiele udogodnień, z nie jest wyjątkiem. Przyszłe plany rozbudowy infrastruktury narciarskiej 
i planowane międzynarodowe mistrzostwa podnoszą atrakcyjność inwestycyjną kurortu, 
który charakteryzuje się duży potencjałem turystycznym.

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 opcjonal-
nym 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 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

Informacja prasowa

Warszawa — Szklarska Poręba, 21.03.2013
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Cristal Resort Szklarska Poręba

Cristal Resort Szklarska Poręba

Zimowy sukces Cristal Resort Szklarska Poręba!ul. Marszałkowska 72/17
00-545 Warszawa, Poland
T/F +48 91 40 40 440
media@zdrojowainvest.pl
www.zdrojowainvest.pl

Osoba do kontaktu:
Renata Sobczyńska 
M +48 609 021 701 
r.sobczynska@zdrojowainvest.pl 
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