
Pierwsza butikowa inwestycja Zdrojowej

Kołobrzeska grupa rozpoczyna sprzedaż lokali w kameralnym apartamentowcu 
w Ustroniu Morskim. Boulevard Residence będzie biznesową kontynuacją bijącego 
rekordy popularności aparthotelu Boulevard Ustronie Morskie.

Boulevard Residence to zaledwie 11 klimatyzowanych apartamentów budowanych na 
działce położonej tylko 60 metrów od plaży. Większość mieszkań będzie z widokiem na 
morze widocznym przez panoramiczne okna. Ich wnętrza zaprojektowano w modnym, 
morskim stylu w jasnych tonacjach kojących zmysły. Z apartamentów można korzystać na 
własne potrzeby lub przekazać Zdrojowej w zarządzanie i partycypować w przychodach 50/50. 

- Boulevard Residence to młodsza siostra aparthotelu Boulevard Ustronie Morskie, 
oddalonego zaledwie o 200 m. Nasz pierwszy obiekt w tym kurorcie okazał się podwójnym 
sukcesem. Wszystkie jednostki mieszkalne zostały sprzedane, a apartamenty z wyjątkowym 
widokiem na morze cieszą się ogromną popularnością i bardzo wysokim obłożeniem przez 
cały rok. Podobnie przewidujemy w przypadku nowej inwestycji – mówi Jan Wróblewski, 
Członek Zarządu Zdrojowa Invest & Hotels.

W ofercie Boulevard Residence znajdują apartamenty 1-, 2- i 3-pokojowe, a ich 
powierzchnia całkowita waha się od 28 m kw. do 55 m kw. Na parterze budynku inwestor 
przewidział również 2 lokale użytkowe (o powierzchni 38 m kw. każdy). Ceny mieszkań 
w standardzie deweloperskim zaczynają się od 399 150 PLN netto. Apartementy są 
wykończone „pod klucz”, ale można też dokupić kompletne wyposażenie. Każdy 
z apartamentów będzie miał duży balkon bądź taras. Użyte zostaną najwyższej jakości 
materiały: piaskowiec, szkło, drewno i szlachetna stal. Przewidziano również garaże oraz 
liczne miejsca postojowe dla rowerów. Inwestor planuje ukończenie obiektu wiosną 2018. 

O operatorze
Zdrojowa Invest & Hotels to dynamicznie rozwijający się rodzinny, holding 
dewelopersko-hotelarski wywodzący się z Kołobrzegu i skoncentrowany na kurortach. 
Obecnie ma otwartych 8 obiektów nad morzem i w górach, w tym najnowszy kołobrzeski 
Diune Hotel***** & Resort. Wszystkie obiekty hotelowe są w najlepszych lokalizacjach, 
a wyróżniają się architekturą i stylowymi wnętrzami wzbogaconymi regionalnymi 
akcentami. 

Zdrojowa to pionier i lider condo hoteli oraz największy deweloper dochodowych 
apartamentów wakacyjnych w Polsce z ponad 650-osobową kadrą.

Zdrojowa jest również grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki 
i środowisko w ramach programów Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Aktualnie buduje największy kompleks hotelowo-apartamentowy na Wybrzeżu – Baltic 
Park Molo, z „Radisson Blu Resort, Świnoujście”, pierwszym hotelem w Polsce budowanym 
zgodnie z certy�kacją ekologiczną LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

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

ul. Marszałkowska 72/17
00-545 Warszawa, Poland
T/F +48 91 40 40 440
media@zdrojowainvest.pl
www.zdrojowainvest.pl
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