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Obiekt powstanie w Szklarskiej Porębie

Zdrojowa Invest inwestuje w Cristal Resort
źródło: Zdrojowa Invest, 01.10.2010 (zaktualizowany 30.09.2010 15:50)

Firma Zdrojowa Invest, właściciel czterogwiazdkowego hotelu Sand w Kołobrzegu, inwestuje
w kolejny obiekt - Cristal Resort Szklarska Poręba. 18 październia firma oficjalnie rozpocznie
sprzedaż apartamentów hotelowych.

Najnowsza inwestycja położona będzie w Szklarskiej Porębie. Na górskim zboczu, z widokiem na
Szrenicę, powstanie kameralny resort. Na elewacji znajdzie się drewno, kamień naturalny oraz
szkło.W budynku powstanie część rekreacyjna z basenem, saunę, łaźnią parową oraz
siłownią. Właściciele apartamentów będą mieli do dyspozycji również narciarnię. Firma nie podaje na
razie, ile apartamentów znajdzie się w tym obiekcie.

Jak już pisaliśmy firma zainwestotowała również w pięciogwiazdkowy Marine Hotel. Obiekt pomieści
ponad 230 apartamentów hotelowych. Jak informuje spółka, w sprzedaży są obecnie już ostatnie z
nich. Dodatkowo w hotelu znajduje się centrum konferencyjne na 800 osób, restauracja, kawiarnia,
lobby bar, kręgielnia, klub nocny z salą klubową oraz centrum spa & wellness: basen, sala fitness,
siłownia, jacuzzi, sauny oraz liczne gabinety masażu i kosmetyczne. Obiekt znajduje się 20 metrów od
morza. W Marine Hotel w 2012 roku Międzynarodowa Federacja Piłkarska umieści jedną z drużyn
piłkarskich grających w turniejach Euro 2012.

Zdrojowa Invest to kołobrzeski holding inwestycyjno-deweloperski i hotelarski. Jest największym
deweloperem second home (nieruchomości turystycznych) w Polsce. Głównym obszarem działalności
są najpiękniejsze miejscowości wypoczynkowe w kraju.
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