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Zdrojowa Invest, holding inwestycyjno - deweloperski i hotelarski, zamierza do 2015 roku 

rozpocząć pięć nowych inwestycji na łączną kwotę ok. 420 mln zł. W ten sposób chce stworzyć 

największą sieć condo hoteli w Polsce. 

Działalność Zdrojowej Invest w latach 2006 – 
2010 skupiała się na budowie condo hoteli z 
apartamentami na sprzedaż oraz inwestycji 
apartamentowo-usługowych i turystycznych w 
polskich miejscowościach wypoczynkowych. W 
ciągu czterech lat działalności zostały 
zrealizowane i funkcjonują: czterogwiazdkowy 
Sand Hotel (pierwszy condo hotel w 
Kołobrzegu) oraz pięciogwiazdkowy Marine 
Hotel (drugi condo hotel w Kołobrzegu). W lipcu 
br. w kompleksie z Marine Hotel zostanie 
otwarty kolejny condo hotel - Ultra Marine, 
plasowany na standard 5 plus. 
 
Jak zapewnia inwestor, prawie 100 proc. z 
ponad 400 apartamentów w tych inwestycjach 
zostało sprzedanych. 
 
Holding wciąż rozszerza działalność o nowe 
projekty z systemem zarzadzania wynajmem. 

W kwietniu br. ruszy budowa pierwszej inwestycji w górach - Cristal Resort Szklarska Poręba (60 
apartamentów z widokiem na Szrenice z zapleczem spa, salą konferencyjną i narciarnią). Ponadto w ciągu 
najbliższych miesięcy rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji apartamentowo-usługowej i 
turystycznej - Boulevard Ustronie Morskie (45 apartamentów z widokiem na morze, 20 lokali usługowych 
przy promenadzie). 
 
- Do 2015 roku planujemy rozpoczęcie kolejnych pięciu inwestycji w górach, nad morzem i na Mazurach, 
na łączną kwotę ok. 420 mln zł, z czego trzy są już w przygotowaniu. W ten sposób staniemy się 
największym deweloperem second home w Polsce z łączną liczbą zakończonych i realizowanych 10 
inwestycji, z ponad 2 tys. apartamentami, 300 lokalami użytkowymi i 139,7 tys. mkw. powierzchni, na 
łączną kwotę ok. 670 mln zł. Natomiast z sześcioma condo hotelami utrzymamy pozycje największej sieci 
hotelowej tego typu w Polsce. Nie sądzimy, aby potencjalna konkurencja nas prześcignęła zwłaszcza, że 
dysponujemy już odpowiednim bankiem ziemi pod te inwestycje – przekonuje Jan Wróblewski, członek 
zarządu Zdrojowa Invest.. 
 
Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się kołobrzeski holding inwestycyjno – deweloperski i 
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hotelarski w segmencie second home. Głównym produktem firmy są obiekty apartamentowo - hotelowe i 
usługowe z systemem zarządzania wynajmem, czyli apartamenty na sprzedaż z gwarancją zysku dla 
kupującego i możliwością korzystania z apartamentu na własne potrzeby. Większość inwestycji to condo 
hotele. Wszystkie inwestycje maja charakter Premium, a realizowane są w polskich miejscowościach 
wypoczynkowych i tylko w topowych lokalizacjach. 
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