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T agi: Kudow a To w ers, Kudow a Zdr ój, Zdr ojow a lnvest, 

Kudowa Zdrój, górska 

miejscowość 

wypoczynkowa na Dolnym 

Śląsku, wzbogaci się o 

pierwszy kompleks hotelowy zbudowany w 

systemie condo. 

To miejsce, dzięki leczniczym źródłom i pijalni wód 

mineralnych, przyciąga kuracjuszy już od XVII 

wieku. 

-To bardzo atrakcyjna miejscowość zarówno pod 

kątem uzdrowiskowym jak i rekreacyjno

sportowym, a właśnie atrakcyjność turysty czna 

każdej z miejscowości wypoczynkowych, w której 

inwestujemy, determinuje ogólnie jej wartość 

inwestycyjną - wyjaśnia Jan Wróblewski, członek 

zarządu Zdrojowa lnvest, firmy, która realizuje 

projekt . 

Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego 

kołobrzeski holding zdecydował się na inwesty cje w 

tej miejscowości. - Biorąc pod uwagę relatywnie 

jeszcze niski stopień rozwoju infrastruktury 

turysty cznej , brak inwesty cji apartamentowych, w 

szczególności poważnych, Kudowa Zdrój stała się 

oczywistym kierunkiem dalszego rozwoju naszej 

firmy. Dodatkowo słuszność decyzji 

potwierdza świetna lokalizacja inwesty cji w tym 

historycznym uzdrowisku - zauważa Wróblewski. 

Kudowa Towers ma powstać w jednym z 

centralnych punktów miasta - na osi głównej 

promenady uzdrowiska, w bezpośrednim otoczeniu 

Stawu i Parku Zdrojowego. 

lO Ze 

Czytaj starsze newsy 

IOZE ODNAWIALNE 
1R0DLA ENERGII 

• WSSE , lnvest-Park" w czołówce światowych 

SSE 
3. miejsce w Europie, a 17. na świecie zajęła 
WalbrzysKa Scpecjalna Strefa EKonomiczna 
. lnvest-ParK" w ranKingu brytyjsKiego 
wydawnictwa ... 

• Centralne Biuro Antykorupcyjne stworzyło 

poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców 

Podczas spotKania z szefem CBA, Które odbyło 
się 23 maja w siedzibie Business Centre Club, 
minister Paweł WojtuniK przeKazał czlonKom 
BCC ... 

• KIG: Zmiany w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej ograniczą 

biurokrację 

Krajowa IZba Gospodarcza pozytywnie ocenia 
zaproponowane przez rząd zmiany w ustawie o 
swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem 
KIG, ... 

Znajdź nas na Facebooku 
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Kudowa Towers, Kudowa Zdrój. Zdrojowa lrwest. 

W ramach hotelowego kompleksu powstaną dwie 

wieże miesze2ące w sobie hotele, jeden o 

standardzie 4, a drugi 5-gwiazdkowym. Znajdzie się 

tam miejsce dla około 250 apartamentów 1,2 i 

3-pokojowych o powierzchni od 24 do 100 metrów 

kwadratowych. Całkowita powierzchnia kompleksu 

wyniesie 20 tys. mkw., zaś wartość inwestycJI to 

około 120 mln złotych. 

W ramach inwestycji, oprócz kompleksu 

hotelowego, zostanie również wybudowane centrum 

SPA & Wellness, restauracja, klub nocny z 

kręgielnią oraz kawiarnia polożona na Stawie 

Zdrojowym, a także centrum konferencyjne, 

obsługujące do 800 osób. Ambicją Zdrojowa lnvest 

jest stworzenie inwestycji, która wyróżni się od 

pozostalej oferty hotelowej Kudowy Zdroju. Ma to 

zawdzięczać nowoczesnej architekturze kompleksu 

i wysokości wież , z których wyższa będzie miała 

55 metrów. Koncepcję budowli opracowała 

wrocławska pracownia architektoniczna PAG. 

• Kudowa Towers będzie jedynym 

supernowoczesnym budynkiem wysokościowym w 

tej zabytkowej miejscowości. Liczymy, że skala 

inwestycji na nowo zdefiniuje architekturę 

miejscowości i stanie się atrakcją turystyczną 

dodaje nasz rozmówca. 

Kudowa Towers ma przyciągnąć do miasta klientów 

spragnionych luksusu. O atrakcyjności inwestycji 

stanowi standard kompleksu, w którym powstanie 

pierwszy w Kudowie, jak i w regionie, 

5-gwiazdkowy hotel. - Oferta Kudowa Towers 

będzie skierowana do klientów wymagających, 

zarówno kuracyjnych, głównie z Niemiec, jak i 

aktywnie korzystających zimą z infrastruktury stacji 

sportów zimowych z wyciągami w Zieleńcu czy 

górskich tras rowerowych - mówi Terenom 

Inwestycyjnym lnfo Wróblewski. 

lO Ze 

Czytaj starsze newsy 

IOZE OD NAWI ALNE 
lRÓOlA [ N[RGII 
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• Wodzisław Śląski będzie promował tereny 
inwestycyjne 
Wodzisław Śląski poJaWI soę na targach Urt>os 
lfllleslldóre zaczynaJą soę dZJsoaJ w Bmoe o 
potrwaJą do 16 kwletrua Urbłs 1011est to 

• Mazowsze: w Murzynowie kolo Płocka 
powstanie hotel z przystanią wodną. Jest 
unijne dofinansowanie 
Umowę w sprawo e dofinansowania ze środków 
Uno i EuropejskieJ budowy hotelu w Murzynowie 
podposall 27 czerwca marszalek wojewódzlwa 
mazowieckiego .. 

• Uniejów znów skutecznie wykorzystuje unijne 
fundusze 
w Uniejawie (WOJ. łódZkie) rozpoczyna się 
realizaqę kolejneJ inwestyqi dofinansowanej 
przez Unię EuropejskąW ostatni dzień marca 
otworzono ... 

Znajdź nas na Facebooku 
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Sonda 

Trzy polskie miasta walczą o ulokowanie w 
nich centrów analitycznych 
amerykańskiego BBH i belgijskiego 
Euroclear. W którym powinni zainwestować 
finansiści? 
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inwestowania 
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a Kudowa Towers, Kudowa Zdrói Zdrojowa lrwest. 

Jednak oferta Kudowa T owers jest także 

przeznaczona dla klientów konferencyjnych, 

wykorzystujących możliwości kompleksu do 

organizacji seminańów i sympozjów. l to nie 

wszyscy potencjalni inwestorzy. - Stawiamy 

również na klientów indywidualnych, 

odpoczywających dłużej w sezonie letnim i 

zimowym, a głównie weekendowo poza sezonem, i 

korzystających intensywniej niż inne grupy ze SPA 

& Wellness - zdradza członek zarządu Zdrojowa 

lnvest. 

Kudowa Zdrój będzie inwestycją typu condo. Co to 

oznacza w praktyce? - Klient kupuje apartament w 

budowanym przez dewelopera hotelu, a następnie 

wynajmuje go profesjonalnemu operatorowi hotelu. 

W przypadku naszych inwestycji, klient co miesiąc 

otrzymuje stały czynsz na poziomie 5-7 proc. 

wartości zakupu apartamentu rocznie . Ponadto w 
ramach tzw. tomeshanng, Jeslo wtascocoel 

apartamentu ma ochotę pomieszkać w swoim 

apartamencie, rezerwuje go bez dodatkowych opłat. 

Poza tymi okresami apartamenty są do dyspozycji 

gości turystycznych - wyjaśnia Jan Wróblewski. 

Kolobrzeski holding dewelopersko-inwestycyjny 

Zdrojowa lnvest ma już w swoim portfolio trzy 

zrealizowane hotele w systemie condo - Mańne 

Hotel. Uhra Mańne oraz Sand Hotel w Kolobrzegu 

oraz dwie inwestycje z apartamentami, z 

systemem zarządzania wynajmem, holiday resort 

Cństal Resort Szklarska Poręba w górach oraz 

projekt apartamentowo-usługowy Boulevard 

Ustronie Morskie nad morzem. 

PORADNIKI INWESTORÓ 
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Czytaj starsze newsy 

• Warszawa: Lista inwestycji planowanych do 
realizacji w PPP 
Ewa Boelecka z Boura Obsługoinwestorów Urzędu 
msl WarsZAwy przedstawola podCZAs 
sernonanum Bramy Kraju• boez.ącą listę 
inwest;qo w 

• Pomorskie COl podsumowuje kilka miesięcy 
działalności 

Ostałnoe moesiące dla Pomorsldego Centrum 
Obsługo Inwestora był; noezwylde Intensywne. 
Zanotowany został około 30 procentowy wzrost 
ZApytań od ... 

• Leszno: Lotnisko chce zacząć zarabiać np. na 
stacji paliw 
Na lotnisku w Lesznie będZie mogla powstać 
staqa paliw, a budynki Centralnej SZkoły 
SzybowcoweJ będą mogły być dZierżawione przez 
inne ... 
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