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Zdrojowa invest
Potencjał i rozwój na rynku hotelarskim mocno zróżnicowany w najbliższych latach
Jan Wróblewski jr, członek zarządu holdingu Zdrojowa Invest

Koncentrując się tylko na analizie 
rynku polskich miejscowości wypo-

czynkowych można zaobserwować bar-
dzo duże jego zróżnicowanie. W  atrak-
cyjnych miejscach, w których w ostatnich 
latach powstało dużo nowych obiektów 
lub też od dawna mają dobrze rozwi-
niętą bazą noclegową, infrastrukturę 
towarzyszącą i  atrakcje przyrodniczo-
-turystyczne nie spodziewalibyśmy się 

nowych obiektów, a  jeżeli takowe powstaną będą obarczone wysokim ryzykiem kon-
kurowania z hotelami o już ugruntowanej pozycji na danym rynku. Przykładem może 
być nasycone turystycznie Zakopane czy Sopot, w których raczej nie ma już miejsca dla 
nowych graczy. Kolejny to największe uzdrowisko w Polsce, czyli Kołobrzeg, który jest 
porównywalny pod względem turystycznym do Świnoujścia, a ma kilkukrotnie większą 
bazę noclegową, w tym pięć hoteli 4-gwiazdkowych i dwa 5-gwiazdkowe z infrastruk-
turą Spa & Wellness, MICE i rodzinną. Natomiast w Świnoujściu jest tylko jeden hotel 
4-gwiazdkowym i jednocześnie duży potencjał gości z Niemiec i Skandynawii. Według 
naszych analiz ilościowych i jakościowych biorąc pod uwagę szeroko ujętą atrakcyjność 
miejscowości oraz potencjał turystyczny, największe perspektywy mają Sudety i wybra-
ne mniejsze miejscowości nad morzem. Warto dodać, że przewagę będą miały obiekty 
najlepiej zlokalizowane i  z  najbardziej rozwiniętą infrastrukturą szkoleniowo-rekre-
acyjno-rozrywkową oraz dobrze skomunikowane. Nad morzem będą to na pewno 
hotele w pierwszej linii brzegowej, a na południu z widokiem na góry. Wynika z tego, 

że rynek jest bardzo zróżnicowany również wewnątrz samych głównych regionów tury-
stycznych. Mazury, głównie ze względu na wskaźniki turystyczne, zwłaszcza poza sezo-
nem, będą według nas dobrym miejscem na tego typu inwestycje dopiero w perspektywie 
średniookresowej, kilkuletniej. Mają bardzo duży potencjał ze względu na dziewiczość 
przyrody. Podobnie Bieszczady, ale w jeszcze dłuższej perspektywie. Niestety obydwa 
regiony w dalszym ciągu kojarzą się w wyjazdami pod namiot, do gospodarstw agrotu-
rystycznych czy ośrodków wczasowych. W wartościach absolutnych nie są na tyle duże 
inwestycje, którymi mogą zainteresować się większe podmioty, a mogłyby przyczynić się 
do rozwoju bazy hotelarskiej sensu stricto.

Grupa Zdrojowa Invest rozpoczyna w pierwszej kolejności nowe inwestycje zgodnie 
z powyższymi wskazaniami. Przy promenadzie, czy plaży i z widokiem na morze jak 
Boulevard Ustronie Morskie. Z widokiem na góry jak Cristal Resort Szklarska Poręba, 
który będzie otwarty już na Boże Narodzenie i Sylwestra 2012. Wielofunkcyjne i z roz-
budowaną infrastrukturą jak największy kompleks hotelowo-apartamentowo-rekre-
acyjny na Wybrzeżu, czyli Baltic Park Molo, którego komercjalizację rozpoczynamy 
jeszcze w wakacje 2012. Realizowany w Świnoujściu tuż przy plaży i głównej prome-
nadzie nadmorskiej. Z hotelem 4 – i 5-gwiazdkowym w systemie condo z apartamen-
tami z widokiem na morze na sprzedaż. Z zespołem Spa & Wellness i konferencyjnym, 
centrum handlowym i rozrywkowym z pasażami i nową promenadą, centrum sztuki, 
a także własnym molem (w PPP z miastem).

Zdrojowa Invest – największy deweloper apartamentów wakacyjnych i  sie-
ci condo hoteli w  Polsce, składający się m.in. z  kołobrzeskich Marine 

Hotel*****, Ultra Marine i  Sand Hotel**** oraz z  obiektami w  realizacji 
w Ustroniu Morskim, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i Kudowie-Zdroju.

wybrane sieci i firmy hotelarskie


