
Kurorty coraz bardziej 

._ Sukces: W styczniu firma Condohotels Group oddata do uzytku Will~ Port w Ostr6dzie 
na Mazurach. Udato si~ dotCid sprzedac 80 z 83 pokoi i apartament6w. (FOT. ARC] 

•. Rozmach: Luksusowy hotel Marine dzieli od plazy zaledwie 20 metr6w. Obok niego latem zosta
me otwarty r6wnie prestiiowy obiekt Ultra Marine. Inwestorem obu jest sp6tka Zdrojowa Invest, 
obecnie jeden z najwi~kszych deweloper6w dziatajCicych w sektorze condohoteli w kraju. [FOT. ARC] 

Ruszajq nowe inwestycje w sektorze 
second home 

SzykujQ si-r nowe 
lnwestycje w sektorze 
condohotell. lnwestorzy 
dzlatajQcy w tym 
segmencie nle odczuli 
spowolnienia na rynku. 

Dzialajqjak tradycyjne hote
le, ale pokoje Sq prywatnq 
wlasnosciq. W imieniu wla
scicieli zarzqdzajq nimi de
weloperzy obiektow. Obie 
strony czerpiq zyski. Jedni 
z wynajmu, drudzyz posred
nictwa i sprzedaiy. 

Hotel nowej generacji 
- Rynek nieruchomosci wa
kacyjnych dopiero si~ w Pol
sce rozwija. Wczesniej ta 
oferta byla bardzo ograniczo
na Wiele osob szuka produk
tow dajqcych im stabilnq, 
dlugoterminowq sto~ zwro
tu. Tym bardziej, ze po ostat
nim kryzysie wiele osob zra
zilo si~ do gieldy. Ponadto ce
ny nieruchomosci wakacyj
nych spadly i panuje przeko
nanie, ie dalszych spadkow 
jui nie b~dzie, a moze dojse 
do wzrostu cen. Kolejnym ar
gumentem, ktorego nie ba
gatelizowalbym, jest fakt, i e 
nowe projekty w tym seg
mencie rynku majq ciekawq 
architektur~ -mowi Marcin 
Dumania, prezes firmy Sun 

& Snow, zajmujqcej si~ wy
najmem mieszkail wakacyj
nych 

W Polsce pierwsi inwesto
rzy dzialajqcy w segmencie 
condo pojawili si~ kilka lat 
temu. W rozwoju nie prze
szkodzil im nawet kryzys. 
Gdy deweloperzy dzialajqcy 
na mieszkaniowym rynku 
mieli klopoty ze sprzedaiq, 
projekty z sektora condo dose 
szybko znajdowaly nabyw
cow. Dzis inwestorzy z tego 
sektora planujq kolejne pro
jekty. 

Wsrod nich jest spolka 
Zdrojowa Invest. Deweloper 
przygotowuje trzy inwestycje 
w systemie condo: w Ustro
niu Morskim, Szklarskiej Po
r~bie i Kudowie Zdroju. 

Firma rozpocz~la dzialal
nose pi~e lat temu, a dzis jest 
jednym z najwi~kszych de
weloperow dzialajqcych w 
sektorze second home 
w Polsce. Do tej pory wybu
dowala dwa luksusowe ho
tele w Kolobrzegu: Sand Ho
tel i Marine Hotel. Pierwszy 
usytuowany jest 200 m 
od morza, przy zabytkowym 
parku nadmorskim, za8 Ma
rine hotel zaledwie 20 me
trow od plaiy. W czerwcu te
go roku zostanie obok niego 
oddany do uiytku luksusowy 
hotel Ultra Marine, w kto
rym wi~kszose apartamen
tow jest jui sprzedanych. 

Skqd bierze si~ popular
nose takich inwestycji? 

-To atrakcyjna forma in
westowania: zakup aparta
mentu w hotelu, z ktorego 
mozna dowolnie korzystae, 
a przez reszt~ czasu wynaj
mowae. Nie trzeba si~ wi~c 
zastanawiae, czy uda si~ go 
wynajqe, czy tez nie. Ponadto 
koszt jego zakupu z wykon
czeniemjest zbliiony do ce
ny mieszkail w dobrych loka
lizacjach w stolicy- tlumaczy 
Jan Wroblewski, prezes sp61-
ki Zdrojowa Invest. 

Jego zdaniem przedsi~
wzi~cie jest rowniez atrak
cyjne dla banku. Zwrot kredy
tu nast~puje po sprzedaniu 
wszystkich apartamentow, 
czyli w ciCigu okolo dwoch lat. 
Splata kredytu zaciqgni~te
go na budow~ tradycyjnego 
hotelu trwa za8 wiele lat. 

Najnowsza inwestycja fir
my znajduje si~ w Szklarskiej 
Por~bie. Na gorskim zboczu, 
z widokiem na Szrenic~, po
wstajekameralnyobiekt. Na 
elewacji znajdzie si~ drewno, 
naturalny kamien oraz szklo. 
W budynku b~dzie cz~se re
kreacyjna z basenem, saunq, 
lainiq parowq oraz silowniq. 
~ Budujemy w najlep

szych lokalizacjach i przykla
damy duiq wag~ do architek
tury i standardu wykoncze
nia - podkresla Jan Wro
blewski. 

Kierowana przez niego 
spolka przygotowuje ponad
to projekt, ktory b~dzie 1<!
czyl wiele funkcji. B~dzie to 

popularne 
luksusowy hotel, centrum 
handlowe, spa i osrodek kul
turalnyw jednym. 

- T~ inwestycj~ mozna 
porownae jedynie do luksuso
wych statkow, ktore lqczq na
raz wszystkie te funkcje. Je
stesmywfazie przygotowan. 
Dlatego szczegoly podamy 
w czerwcu. Obecnie mozemy 
powiedziee jedynie, ie ~dzie 
to nowa generacja hoteli, ja
kich w naszym kraju jeszcze 
nie ma. Obiekt b~dzie znaj
dowal si~ nad morzem, ajego 
powierzchnia b~dzie liczye 
blisko 40 tys. mkw. po
wierzchni uiytkowej. Koszt 
przedsi~wzi~cia wyniesie 
okolo 200 milionow - doda
je Jan Wroblewski. 

Cel- du:i:e miasta 
Dobrymi wynikami sprzeda
iy moze pochwalie si~ row
niez spolka Condohotels 
Group. W styczniu oddala do 
uiytku Will~ Port w Ostro
dzie na Mazurach. Udalo si~ 
dotqd sprzedae 80 z 83 pokoi 
i apartamentow. Przych6d ze 
sprzedazy przyniosl spoke 
ponad 35 milionow zlotych. 

Condohotels Group pla
nuje kolejne inwestycje. 
Napoczqtku tegorokupodpi
sala umow~ ze spolk<1 War
mia Investment, ktora za 31 
milionow zlotych wybuduje 
dla niej hotel w centrum 
Olsztyna. Powstanie on 
w kompleksie Centaurus. 
Obiekt b~dzie dzialae pod 
mark<! znanej mi~dzynaro
dowej sieci. Poza hotelem 
w kompleksie znajd<! si~: re
stauracje, biura, klinika, cen
trum odnowy biologicznej, 

a takie basen i kr~gielnia Po
koje hotelowe b~d<! sprzeda
wane w systemie con do. 

- Ten zakup to element 
nowej strategii naszej spol
ki, ktora polega na moderni
zowaniu istniejqcych hoteli 
i sprzedawaniu pokoi w syste
mie condo. Interesujq nas 
obiekty w Katowicach, War
szawie, Trojmiescie, Wro
clawiu, Lodzi, Krakowie, Po
znaniu i Zakopanem. 

W wi~kszych aglomera
cjach szukamy lokalizacji 
wscislym centrum, a wmiej
scowosciach wypoczynko
wych kierujemy si~ glownie 
widokiem z okien hotelu 
- podkresla Andrzej Mosz
czyilski, dyrektor zarzqdza
jqcy Condohotels Group. 

Pawet Grzatbka, prezes CEE Property 

Spolka planuje rowniez 
budow~ kolejnego hotelu 
na Mazurach, w segmencie 
czterech gwiazdek. Pojawiq 
si~ w nim zarowno pokoje 
o niewielkiej powierzchni,jak ' 
i duie apartamenty. B~dzie 2 

to oferta skierowana do szer
szej grupypotencjalnych na- I 

bywcow. ' 
- Zakup apartamentu b~

dzie mozna sfinansowae I 

w c~sci lub w calosci z kredy- ' 
tu hipotecznego. Banki, z kto- I 
rymi wspolpracujemy, jako 
zabezpieczenie przyjmujq ob
ciqienie hipoteki kupowanej 
nieruchomosci, a na poczet ' 
zdolnosci kredytowej zalicza- ' 
jq rowniez przyszle zyski osi<!- ' 
gane zjej wynajmu - dodaje t 
Andrzej Moszczyil.ski. 

Wynajem lepszy niz lokata 
._ Obserwujemy wzrost zain
teresowania klient6w naby
waniem nieruchomosci 
w wybranych ciekawych 
obiektach powstajCicych 
w najpopularniejszych pol
skich kurortach. Inwestor6w 
zach~ca kompletnosc oferty, 
moiliwosc korzystania z ku
pionego apartamentu, a jed
noczesnie otrzymywania do
chodu z jego wynajmu. Istot
ny jest fakt, i:e wyspecjalizo
wani operatorzy, tacy jak 
Zdrojowa Invest czy Sun & 
Snow, gwarantujq nabywcom 
atrakcyjnct rentownosc. 
Na wynajmie apartamentu 

moina zarobic okoto 5 do 
7 proc. rocznie, eo oznacza 
doch6d wyiszy nii lokaty 
bankowe. Inwestycjom 
w segmencie condohoteli 
I apartament6w wakacyjnych 
sprzyja polepszajqca si~ ko
niunktura gospodarcza, ocze
kiwany wzrost pensji, a takie 
obawy przed wzrostem infla
cji, kt6ry moie przeniesc si~ 
na ceny mieszkan. 


