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20 milionów za działkę przy plaży w Świnoujściu!
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Ponad 20 milionów złotych zapłaciła Zdrojowa Invest za działkę o powierzchni 2,3 ha w
Świnoujściu. Wybuduje na niej Baltic Park Molo.

- Transakcja zakupu gruntu od Kristensen Group została właśnie
s�nalizowana i najprawdopodobniej będzie największą na rynku
nieruchomości w województwie zachodniopomorskim - informuje Renata
Sobczyńska, dyrektor ds. komunikacji Zdrojowa Invest. 

Na działce tuż przy świnoujskiej plaży Zdrojowa Invest wybuduje Baltic Park
Molo. Wielofunkcyjny kompleks będzie się składał z dwóch hoteli 4- i 5-
gwiazdkowych o zróżnicowanej wysokości od siedmiu do dwunastu pięter.

Będzie to zespół obiektów z pięcioma funkcjami: hotelową z rozbudowanym
zespołem spa & wellness i konferencyjnym, centrum handlowym i
rozrywkowym z pasażami, centrum sztuki, a dodatkowo z aquaparkiem oraz
kinem wielosalowym. Obiekt będzie miał ok. 600-700 apartamentów, w
większości w systemie condo i z widokiem na morze. 

- Ich cena będzie się wahać od ok. 11 do 18 tys. zł za metr kw., a
właściciele mogą liczyć na 5-7- procentową stopę zwrotu z samej
współpracy z operatorem inwestycji - mówi Jan Wróblewski, członek
zarządu Zdrojowej Invest. 
Dodatkowo będzie to największe hotelowe centrum biznesowe na wybrzeżu
i jedno z największych w Polsce. Największą z sal konferencyjno-
sympozyjnych będzie mieściła ponad 1000 osób. 

Natomiast powierzchnia całego kompleksu wyniesie 50-55 tys. m kw.
Łączna wartość przedsięwzięcia to ok. 200- 250 mln zł. 
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Pomysłodawcą inwestycji jest duński deweloper Kristensen Group. Od
września biuro Kristensen Group w Świnoujściu w Baltic Park Promenada
działa już pod szyldem Zdrojowej Invest.
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