
Już od 21 grudnia na Święta i Sylwestra Cristal Resort Szklarska Poręba zachwycą się 

pierwsi Goście.

Po sukcesie kołobrzeskich condo hoteli (Sand Hotel****, Marine Hotel**** & Ultra Marine) i 

realizowanych obiektach w Ustroniu Morskim (Boulevard) i Świnoujściu (Baltic Park Molo) 

rodzinny holding Zdrojowa Invest zdecydował się zlokalizować kolejną inwestycję w 

górach. Z inwestycyjnego punktu widzenia już odniosła sukces, ponieważ jeszcze przed 

otwarciem 80% apartamentów zostało sprzedanych gwarantując swoim właścicielom 

przyszłe dochody z turystyki (od 7% rocznie). 21 grudnia nastąpi soft opening Cristal Resort 

Szklarska Poręba na Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra. To wspaniały czas aby spędzić 

je właśnie w górach, w tam kameralnym i rodzinnym obiekcie.

Cristal Resort Szklarska Poręba to idealna harmonia nowoczesnej i stylowej architektury

z otaczającą naturą i tradycją. Ciepło drewna ze szlachetnych gatunków drzew i kojący chłód 

najwyższej jakości naturalnych kamieni nie pozwalają zapomnieć o naturze za oknem. Widok 

na panoramę Karkonoszy rozpościerający się z większości z 61 apartamentów (z aneksami 

kuchennymi) w górskim klimacie z akcentami folklorystycznymi, z pewnością uatrakcyjni 

pobyt Gości spragnionych kontaktu z naturą. Sąsiedztwo wyciągów narciarskich, ścieżek 

rowerowych i szlaków turystycznych, w tym nad słynny wodospad Szklarki, w połączeniu 

z wypożyczalnią rowerów, kijków do Nordic Walking, to tylko niektóre z atrakcji dla

spragnionych aktywnego wypoczynku.

W restauracji skosztować można zarówno prostych jak i wysublimowanych dań będących 

połączeniem kuchni regionalnej z nowoczesną. Doskonale wypoczywać można także 

w stre�e rekreacyjnej, w której znajdują się basen, sauna, łaźnia parowa oraz ogród zimowy 

z leżakami. Niezapomnianych wrażeń dostarczy czynne cały rok zewnętrzne jacuzzi

z widokiem na Karkonosze! Cristal SPA – to gabinety oferujące pełen zestaw zabiegów 

kosmetycznych i rytuałów pielęgnacyjnych.

Sala wielofunkcyjna na ok. 60 osób to idealne miejsce na szkolenie dla pracowników lub 

prezentację dla kluczowych Klientów. Na indywidualne życzenie także przestrzenne 

apartamenty mogą być wykorzystywane na niestandardowe potrzeby konferencyjne.

Na najmłodszych w Szklarskiej Porębie czeka mnóstwo atrakcji: plac i kącik zabaw,

podgrzewacze, krzesełka, przewijaki, łóżeczka, wanienki oraz Menu Małych Mistrzów.

W Cristal Resort Szklarska Poręba obowiązuje całkowity zakaz palenia, a na zmotory-

zowanych czekają 64 miejsca postojowe.
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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*****, należący do spółki, 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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