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Do 34% Zdrojowa Invest & Hotels zwiększy swój udział w kołobrzeskim 
rynku hotelarskim. Kadra wzrośnie o ponad 100 do ok. 400 osób, wraz z 
całkowitym otwarciem Diune Hotel***** & Resort. Właśnie rozpoczyna się 
komercjalizacja tego condo hotelu.
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Kołobrzeski holding przeznaczy 35 mln zł na wykończenie przejętego Diune Hotel***** & 

Resort. Ten kolejny 5-gwiazdkowy hotel sieci powita pierwszych Gości już latem 2014, 

natomiast cześć apartamentowa zostanie otwarta najpóźniej na sezon letni 2015. Będzie to 

już 4 obiekt Zdrojowej Invest w kurorcie, który jednocześnie zapewni holdingowi pozycję 

lidera z 34% udziałem w rynku. Zgodnie z nauką zarządzania sieć Zdrojowa Hotels uzyska 

dominującą pozycję i przewagą nad konkurentami, a jej działania będą miały decydujący 

wpływ na lokalny rynek. Warto dodać, że Kołobrzeg jest trzecią miejscowością w całej Polsce 

po Warszawie i Krakowie pod względem udzielanych rocznie noclegów, a zatem 

najpopularniejszą destynacją wypoczynkową w kraju.

w projektach nad morzem i w górach. W Diune Hotel***** & Resort znajdzie się natomiast 

ponad 200 pokoi i apartamentów zaledwie 20 metrów od plaży, z zapleczem gastronomic-

znym, SPA & Wellness, centrum konferencyjnym, salą zabaw dla dzieci oraz garażem 

podziemnym. Większość lokali jest w cenie cieszącej się największą popularnością, czyli 

240-350 tys. zł netto za apartamenty 1- i 2-pokojowe. Pozostałe głównie większe jednostki 

mieszkalne deweloper ustalił na wyższym poziomie. Nawet do prawie 2 mln zł za największy 

3-pokojowy z frontowym widokiem na morze. Natomiast ceny za m kw. kształtują się na 

poziomie od 8,5 do 15,9 tys. zł. Dodatkowo kilka najbardziej atrakcyjnych po ponad 20 tys. 

zł. za m kw. Do wyboru są lokale o powierzchni od 20 do prawie 90 m kw., w większości z 

tarasami oraz widokiem na morze. Zakupiony apartament Właściciel będzie mógł 

wykorzystywać na własne potrzeby lub oddać w wieloletnie zarządzanie wynajmem Zdroj-

owej Invest. Należy również pamiętać, że każdy kupujący może uzyskać zwrot 23% podatku VAT.

„Kolejny prestiżowy hotel w sieci to powód do zadowolenia, ale szczególnie cieszy nas, że Diune 

Hotel***** & Resorts jest w naszym rodzinnym Kołobrzegu. Z kolejnym obiektem condo w portfo-

lio Zdrojowa Invest umacnia swoją pozycję największej sieci i dewelopera nieruchomości waka-

cyjnych w Polsce. Dzięki temu możemy zagwarantować naszych inwestorom – nabywcom 

apartamentów w tego typu inwestycjach – stopy zwrotu na poziomie nawet 7% rocznie. 

Jesteśmy przekonani, że właśnie rozpoczęta sprzedaż lokali będzie sukcesem, zwłaszcza, że w 

kurorcie nie ma teraz podobnych projektów.” – podsumowuje 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

Podobnie rozpoczęcie sprzedaży jednostek mieszkalnych w tym 7 już condo hotelu grupy, 

ugruntowuje pozycję Zdrojowej Invest jako dewelopera i hotelarza, lidera na rynku aparta-

mentów wakacyjnych i condo hoteli w Polsce.

Zakup nieruchomości inwestycyjno-wakacyjnej, jak apartamenty w budowanych przez 

Zdrojową Invest condo hotelach i resortach, cieszy się dużą popularnością. Świadczy o tym 

fakt, że do tej pory sprzedane zostały prawie wszystkie lokale z zarządzaniem wynajmem 
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