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Zdrojowa Invest wybrała generalnego wykonawcę I etapu Baltic Park Molo 
w Świnoujściu. W pierwszym tygodniu  września STRABAG przejmie plac 
budowy i od razu rozpocznie jego zagospodarowanie.
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W 2012 roku kołobrzeski deweloper zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Architek-

tów Polskich i udziałem miasta konkurs na koncepcję architektoniczną kompleksu 

hotelowo-apartamentowego Baltic Park Molo w Świnoujściu. W czerwcu br. Zdrojowa Invest 

uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę. Chęć realizacji największej inwestycji na 

Wybrzeżu zgłosili wszyscy najbardziej liczący się w branży budowlanej generalni 

wykonawcy. Ostatecznie budowę części apartamentowej wraz z infrastrukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu zrealizuje Strabag – spółka córka austriackiego koncernu 

budowlanego, jednego z największych w Europie.

Zdrojowa Invest przekaże teren przeznaczony pod budowę w pierwszym tygodniu września 

i niezwłocznie rozpoczną się prace przygotowawcze, a następnie od razu budowa. 

Szacowany koszt całej inwestycji (bez molo) to 250 mln zł, w tym min. 25 mln zł pochodzić 

będzie z funduszu UE.

W ramach projektu do 2015/2016 powstanie hotel, aquapark, apartamentowce, nowa prom-

enada z fontannami, a wzdłuż niej pasaż handlowy, a do ok. 2020 kolejny hotel oraz molo, 

które ma być zwieńczeniem całego kompleksu. Dochodowe apartamenty oraz jednostki 

mieszkalne w hotelu, a także część z lokali użytkowych już można kupić.

„Baltic Park Molo to wyjątkowy projekt, który ma szansę stać się ikoną Świnoujścia. Dlatego do 

rozmów, które prowadziliśmy z wielką starannością, zaprosiliśmy tylko najbardziej 

renomowanych generalnych wykonawców. Takich, którzy dzięki swojemu doświadczeniu 

zagwarantują najwyższą jakość i terminowość  wykonania. Wybór był trudny, a  spośród nich 

wybraliśmy STRABAG, którego stabilna pozycja lidera na wielu rynkach, daje nam obietnicę 

bezproblemowej i najszybszej realizacji inwestycji na dzisiejszym trudnym rynku budowlanym” – 

komentuje wybór generalnego wykonawcy Jan Wróblewski, Członek Zarządu Zdrojowa 

Invest.

„Balic Park Molo to bardzo obiecujący projekt. Skala tej inwestycji oraz jej rozmach wpisują się 

obszary zainteresowania naszej �rmy, która celuje w realizację dużych projektów, takich jak 

centra handlowe, autostrady czy prestiżowe hotele. Mamy bogate doświadczenie zdobyte nie 

tylko Polsce, ale wielu krajach Europy i cieszymy się, że Inwestor docenił je wybierając właśnie 

STRABAG na wykonawcę tego kompleksu” – mówi Rainer Steindl, Dyrektor Finansowy STRA-

BAG Sp. z o.o., Budownictwo Ogólne.
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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 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

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

O STRABAG

STRABAG SE jest jednym z wiodących europejskich koncernów budowlanych. W 2012 roku 

przy zatrudnieniu 74.000 osiągnął obroty w wysokości 14 mld EUR. Poza swoimi rynkami 

głównymi w Austrii i Niemczech STRABAG jest obecny dzięki licznym �liom we wszystkich 

krajach Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, na niektórych rynkach Europy 

Zachodniej i na Półwyspie Arabskim. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług 

budowlanych (Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Budownictwo Infrastruktury, 

Specjalistyczne Budownictwo Ziemne i Budowę Tuneli) tworząc łańcuch wartości dodanej

w obszarze budownictwa. Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.com

Grupa STRABAG jest obecna w Polsce od 1985 roku. W 2012 roku zatrudniała 6.700 

pracowników, a jej roczne obroty wyniosły 4,8 mld PLN (ok. 1,2 mld EUR).

Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl


