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Rodzinny kołobrzeski holding dewelopersko-hotelarski przejął od banku 
hotel i apartamentowiec w swoim mieście. Diune Hotel***** & Resort zosta-
nie otwarty już w 2014/2015. Inwestor wyłoży na jego wykończenie ok. 35 
mln zł. Będzie to już drugi hotel 5-gwiazdkowy należący do Zdrojowej 
Invest i czwarty obiekt w Kołobrzegu.
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Diune Hotel***** & Resort położony jest zaledwie 20 metrów od piaszczystej plaży

w Kołobrzegu. Nazwa nawiązuje do eleganckiej elewacji z piaskowca i pobliskich wydm. 

Goście na 7 kondygnacjach będą mieć do dyspozycji ponad 200 pokoi i apartamentów

z dużą ilością widoku na morze, restaurację, kawiarnię, lobby bar, rozbudowaną strefę SPA & 

Wellness, centrum konferencyjne na 400 osób oraz garaż podziemny. Architektura nawiązuje 

do eleganckiego międzywojennego modernizmu. W tym samym stylu będą również 

wnętrza. Wykończenie będzie kosztowało Zdrojową Invest około 35 mln zł. Część jest na 

etapie przygotowania projektu i wyposażenia wnętrz, a cześć w stanie deweloperskim 

zamkniętym. Rozpoczęcie komercjalizacji nowej inwestycji zaplanowane jest na połowę 

listopada. Zakupiony apartament Właściciel będzie mógł wykorzystywać na własne potrzeby 

lub oddać w wieloletnie zarządzanie wynajmem Zdrojowej Invest i czerpać z tak 

zainwestowanych środków zyski na poziomie nawet 7% ceny lokalu rocznie.

„Zdrojowa Invest ma ogromny potencjał rozwoju i przestaliśmy się ograniczać jedynie do 

budowy własnych obiektów. Posiadane doświadczenie oraz ugruntowana pozycja lidera condo 

hoteli i dewelopera apartamentów wakacyjnych w Polsce pozwala nam na wyszukiwanie okazji 

biznesowych. Takich jak właśnie zakup Diune Hotel***** & Resort w Kołobrzegu. Podobnie 

konkurujemy w prywatyzacji większościowej Polskie Tatry S.A. z Zakopanego. Warto dodać, że w 

tym przypadku naszym rywalem jest spółka PKG, w której decyzje podejmuje i ma większościowe 

udziały zagraniczny fundusz Mid Europa Partners nastawiony na ich dalszą sprzedaż.” – podsu-

mowuje zakup Jan Wróblewski, Członek Zarządu Zdrojowa Invest.

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
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