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W ramach inwestycji powstanie hotel cztero i
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Jesienią budowa Boulevard Ustronie Morskie Powstaje największa sieć condo hoteli w Polsce

Szklany hotel powstaje w Kołobrzegu Zdrojowa Invest inwestuje w Cristal Resort
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Nowa inwestycja w Kudowej-Zdroju

Kudowa Towers - kompleks dwóch hoteli
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Kudowa Towers to kolejny kompleks hotelowy w systemie condo kołobrzeskiego holdingu
inwestycyjno-deweloperskiego i hotelarskiego Zdrojowa Invest. Inwestycja będzie realizowana
w Kudowie Zdroju, górskiej miejscowości uzdrowiskowej.

Budowa kompleksu hotelowego została
zaplanowana  w najlepszej lokalizacji w
historycznym uzdrowisku – bezpośrednio przy
Stawie i Parku Zdrojowym, na osi głównej
promendy uzdrowiska, w pobliżu pijalni wód,
Kaplicy Czaszek i granicy z Czechami.

Kudowa Towers składać się będzie z dwóch
wież, w jednej znajdować się będzie hotel
czterogwiazdkowy, w  drugiej
pięciogwiazdkowiec. W całym kompleksie
zaplanowano ogółem ok. 250 apartamentów
1-3-pokojowych o powierzchni od 25 do100
mkw. Całkowita powierzchnia kompleksu to
ok. 20 tys. mkw. Infrastruktura konferencyjna
Kudowa Tower pozwoli na obsługę ok. 800
osób.

W ramach inwestycji powstanie strefa spa &
welness, kort do ricocheta, fitness oraz siłownia. Na terenie obiektu znajdzie się również restauracja,
klub nocny z kręgielnią, dodatkowo kawiarnia na Stawie Zdrojowym.

Wartość projektu to ok. 120 mln zł. - Skala inwestycji, a zwłaszcza wysokość wież, najwyższa osiągnie
55 m, na nowo zdefiniuje architekturę miejscowości i liczymy, że stanie się nową atrakcją turystyczną
- mówi Jan Wróblewski, członek zarządu Zdrojowa Invest.

Koncepcję projektu Kudowa Towers przygotowała znana wrocławska pracownia architektoniczna PAG
dr. Tomasza Głowackiego.

Holding Zdrojowa Invest ma już w swoim portfolio trzy hotele w systemie condo – pięciogwiazdkowy
Marine Hotel, Ultra Marine (pięć gwiazdek +)oraz czterogwiazdkowy Sand Hotel w Kołobrzegu.
Wszystkie projekty lokuje w miejscowościach wypoczynkowych, w unikalnych lokalizacjach.

Poza tym, w realizacji ma dwie inwestycje turystyczne z apartamentami na sprzedaż z opcjonalnym
systemem zarządzania wynajmem, które obok hoteli condo są specjalnością kołobrzeskiej grupy.
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