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Marine Hotel w Kołobrzegu

Kołobrzeski Marine Hotel*****  to  inwestycja spółki Zdrojowa Invest.  Położony 20 m od
morza,  zachwyca  nie  tylko  architekturą,  przestronnymi  apartamentami,  ale  także
atrakcyjnymi usługami.

   Do dyspozycji gości oddanych jest 231 designersko wyposażonych apartamentów o powierzchni
od 24 do ponad 70 m kw., z których rozpościera się wspaniały widok na Morze Bałtyckie. W hotelu
funkcjonują  restauracje  PerMare  oraz  sezonowa  Barbecue,  a  także  ulokowana  na  ostatnich
piętrach 2-poziomowa Marini  Café z widokiem na kołobrzeskie wybrzeże, latarnię morską oraz
wejście do portu. Szaleństwa do białego rana zapewni MarineGo! - klub nocny z kręgielnią.
   Bogata  oferta  centrum SPA  &  Wellness  obejmuje  m.in.  masaże,  zabiegi  kosmetyczne  i
kuracyjne,  rytuały  ajurwedyjskie,  czy  też orientalne wykonywane przez rodowitą Tajkę.  Wodna
część SPA składa się z 2 basenów, kompleksu saun i łaźni, zewnętrznego jacuzzi i groty śnieżnej.
Osoby,  które preferują aktywny wypoczynek mogą skorzystać  z MarineS.  Znajdują się tam nie
tylko sale fitness, czy też cardio fitness, ale również kort do Ricocheta. Organizowane są także
zajęcia z jogi, body pump, pilates, czy też aqua aerobic.
   W  Marine  Hotel*****  znajduje  się  także  największe  na  wybrzeżu  centrum konferencyjno-
szkoleniowe. W 4 salach  wyposażonych w nowoczesny sprzęt konferencyjny pomieści się ponad
850 osób.
   Inwestycja  Marine  Hotel*****  to  podwójny  zysk.  W  myśl  zasady  „Zainwestuj  i  zarabiaj
podwójnie!",  to kolejna z inwestycji  Zdrojowej Invest,  która jest doskonałą lokatą kapitału. Każdy
może cieszyć  się  wypoczynkiem we własnym apartamencie,  a jednocześnie zarabiać  na jego
wynajmie nawet do 7 proc. wartości apartamentu rocznie.
   W budynku są jeszcze do kupienia apartamenty od 32 do 94,5 m kw. Ich ceny brutto wahają się
od 490 do 2.779 tys. zł. Właściciel apartamentu wynajmując go uzyskuje miesięczny czynsz od
2100 do 7000 zł netto w zależności od wielkości lokum.
   Szczegółowa oferta  dewelopera  dostępna jest  również  poznańskim Salonie  Mieszkaniowym
www.salon-mieszkaniowy.pl
   Kontakt do doradcy: (61) 67 10 100




