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Świnoujście: Kompleks hotelowy z molo coraz bliżej realizacji

Świnoujście: Kompleks hotelowy z
molo coraz bliżej realizacji
Na przedłużeniu ulicy Chrobrego ma powstać
kompleks hotelowy połączony z molo. Miasto
zrezygnowało z prawa pierwokupu działki, na
której ma stanąć.

Miasto Świnoujście posiadało prawo pierwokupu
działki za kwotę około 20 milionów złotych brutto.
Zrezygnowało z niego, bo dysponuje podobnymi
działkami, które zamierza w najbliższym czasie
sprzedać.

– Zależy nam też na tak znanym inwestorze, jakim
jest w branży hotelarskiej i turystycznej Zdrojowa
Invest – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta.

Kołobrzeski holding Zdrojowa Invest zamierza
wybudować w Świnoujściu Baltic Park Molo. Ma to
być największy kompleks hotelowy na Wybrzeżu. Dominować mają w nim dwa wysokie 4 i
5- gwiazdkowe hotele z apartamentami na sprzedaż i wynajem.

Kompleks będzie miał kilka funkcji: hotelową, centrum handlowego i rozrywkowego z
pasażami, centrum sztuki z aquaparkiem i kinem wielosalowym. Całość ma być zakończona
molo.

– Obiekt będzie miał ok. 600-700 apartamentów, w cenie od ok. 11 do 18 tys. zł za metr
kwadratowy i 5-7-procentową stopą zwrotu – mówił nam niedawno Jan Wróblewski,
członek zarządu Zdrojowej Invest. – W większości apartamenty będą miały widok na
morze. Tylko jedna z wielu sal konferencyjno-sympozyjnych będzie na 1000 osób.

Natomiast powierzchnia całego kompleksu wyniesie 40-50 tys. metrów kwadratowych.
Łączna wartość projektu to ok. 200-250 mln zł.

Jeden z hoteli w kompleksie ma działać pod znaną międzynarodową marką. Inwestor nie
zdradza na razie jednak szczegółów.

Projektantem kompleksu jest warszawska pracowania Projektor. Działka, na której ma
stanąć hotel z molem, była w wieczystym użytkowaniu konsorcjum Kristiansen Group
(właściciela kompleksu Baltic Park). Zdrojowa Invest już ją zakupiło. Na razie nie chce
jednak podać, za jaką kwotę. Do końca września firma uruchomi w Świnoujściu swoje
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Zaprojektowany został również aquapark z dwoma basenami, zjeżdżalniami, jacuzzi,
sztucznymi falami, a nawet barem w jednym z basenów.

Do tego dwusalowe mini multikino, klub, nocny, restauracje, kawiarnie, klub fitness, boiska
do squasha, korty tenisowe, basen zewnętrzny, boisko do siatkówki.
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