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Condo hotele - spos6b na dynamiczny 
rozw6j rynku hotelarskiego 
Condo hotel to obiekt najczQsciej z segmentu premium, kategoryzowany na 4- czy 5-gwiazdek lub luksusowy 
1zw. holiday resort. Od typowego hotelu mini siQ dwoma aspektami: systemem finansowania oraz nieco innym 
sposobem uiytkowania poszczeg61nych jednostek mieszkalnych, kt6re s~ tez czQsto wiQksze 

&JstemJ• .......... 
Na polskimJYDlu wybzlakily~ 

usadniczodwasyst:emy~ 
J:IIUZOpaatDrow. ObJdwaoparrem 
~~gfbwnie 
m aasnieomaamy lab 5-l().lctoi, 
umowadlllajmu/daeriawy.Piawrq 
polesana~stale;kwotyna 
porJomieok. 5-10 proc:. warro«izabpu 
apartameutu wujpaiOCZilfiD, wpostaa 
ceyta~platmefDDaj~miesipmie 

lubkwartaloie. Warto~~ie 
~CZJIIIZII jestsblla, njmleinje 

odobloieniacaJe&ohotelai~
Diadaaego apartammtu. Dmpsymm 
polepna udmlewWcicielaapartammto 
w~lubzysbdlzjegowy
JJ$m, wpodzjalemj~ SO/SO.Na 
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systam.l,~a:gomstdydla;yn
szach, opraatydl-wbmiem Jm*j stup!e 
zwrotu,a~owsbUilkJ.D&. 
cji,jestzwrotz~bpitatu 
niezalemle od'RevPAR wkrotkim okresle. 
Prosklta tegosystem.u polesaMwmieina 
stalym pnychodrJe,lttmgoniellzeba 
~zwymbmihclb!h()pemor 
na;-+iej pobywa tfthlsr.tyeksploata
cji(z~iem~obes6w 
kiedywlakidel.sam~zeiWUjego 
apullmmbi).Zwaloiato~ 
zkonbolioperatmacnzkorz:t6wio~ 
kh plamoki, cujestwalblgldim16w 
Diezwykfe~ Wtaldmprzyfldku 
po81roniekosr.t6wwWc!dda pojawlasl~ 
jedymiepodakkodmetuehOIIIOki.Koe:Ety 
~wtymicoaty~ni~ 
~~(bezill&astmktuly 
~kt6ra.pozoslllje~de
weloptnohotrlmaijestpzslliego~ 
.rqstywaoa whotelu), cqstotakiew~ 
temie oputymna podrlale pzyd!ocl6w 
1abzys!Wwp1Ujmowane~dla~ 
~przzzopaator&Nalei.ydodat, 
iewobu~wyplatyr:zytJillflwza
bezpieacme .. bphftmzgromadzmym 
przzzdewdopera-bocdmawwynl]atre
alizacjlmari;yzespnedatyapat1amellt6w, 
sdY oblotenle hotela jestslabe. 

Labl-..lduc:zem dD 
.. k .... 

Dodatbwoamdohotelemj~ 
loblir.owaneatmiejsaJWDKiadlwypo
~chociaizdamj;a~r6wnie.Z 
flgotypa~wduiydlmiastad!. 

w,Dib tD zist.oty1Jdlaputament6w, 
kt6n: tnldow.me .. ;am •. aeamd 
bome,czyllcWnwde~edomy, 
tylkoiezusbJgaml~hotelu 
~~~waasle 
udopu. Talcaemoc:joDaiD&motywaqa 
zalwpunie 810iwspa.ec:zn<*iz waeWej 
wspomoimym, cJochodowym aspStem 
motywaqi~. 
Wartotulaj~iepirJMr.e 

amdo lmlepowstawalyw 1abchSO.lJdl 
w brmdeMiamiBeach jakopmjekty 
1mJ..to..amdo, aylikouwmjetypGwJdl 
botdi. Ten tzmd,modnyJ:6w.Diei elm, 
w USAbyf1117£861Die popWamywlatach 
:wo6-~2007,p=dkryq&em 
~bSrydrast,cmle 
opkzylpop,tze~aaspedekdo 
8tWUdotzw.lcredyt6w~ 

RJnak I kanllonnc)a 
PierwszehottJetegotypuodpoclslaw, 

jak~ Shrlbome, Casablanca ay 
.Aiezaadm; powllltwalywlatach 80-tyl::h 
16wDieiw Miami Beach. J:mpulmn do 
pOWIIaDia tzgomodelll bimesoMgu 
iwzmoionegorozwojutzgorynkuwpo 
~oklaach,bylypmblemy 
J.1DkowewynlbjpzbJz7s6w lubmacz 
nej konkureDqiinadzwyaajnyrozwOj 
l'fDk6w~lct6tywymapdopaaowywaDie 
~produlct6wdolli& Wtenspoe6bpr.lk 
lJmlie~hossawllil!rudlo 
IJlOKiarh (wpiawszej ~drhdy XXI 
w.) dopmwaddadormkwilntqpJtypa 
~wUSA,EumpjeODZngimlach 
twystyanJdt wimlydl~Mam. 

Rymekjestmblyic:edmje goDialisto 
pimkcmrcntra<ji.Najwjpgraa.e 
i.Europiemaj' wswvim pottiDiio odkib 
cloln'Jk.mastn, an:lmlzikiki1bdzi~t 
~ tegotypu, copnyog61nej iloi:1 
obielt6w hotdaa1dch wtychregtoDach, 
~napodstawiedanydtzilistytu 
cji81atyst)<mydtna ok.250t}l&. ~mar 
ginaloa.Do~ualeq:holding 
miliudm.Dcmalda Trumpaz7 otwartymi 
impooujtqmi wielkoqcoodo bote 
1amiw USA {ml;oelzostaq otwiezte 
wtymmmw Kanadzie iPammie, am 
qme4-wSrkocji,mDominilwlie, 
wZjeclnoczonythF.miratachArabaich 



o.raz USA-~ w&zie przygotowawaej); 
am.exykanski Intrawest; zaloiony niespelna 
3lata temu, z35 inwestycjamina4 konty
nentach; francuski. Pierre & Vacances, kt6-
ry dziala. na szerszym rynku. apartamentDw 
wakacyjnyth I second home we Francji, 
Hiszpanii iMaroku, a maaklualnie 23 
inwestycje ( warto dodaC, ie caly holding 
funh:jonuje na rynku od 40 lat i jest 
~pcmednikiemwwynajmie 
apartament6wwakacyjnych turystom 
we Fraru:jii Hiszpanii). Do duZych.na
~r6wnieZ~MedGroupz5 
projektami przypolach goifowych, ay 
nahiwpaoskim wybr7.eiu. Poza tym.kilka 
~dowythsiecihotelowyt:h 
zdecydowalo ~na~e obiekt6w 
wtym systemie. 

Polska na tym rle nie odstaje. Z uwagi 
na&kt, ierynekjeststosunkowo mhxly 
i w ~ oslalniej dekadyzac4~ dy
namicmiej rozwijaena terenie Europy, 
kmjowi dewelopetty-h.otelarr.e r6wnieZ 
~do pi.onier6w. Kaidy z nichaktual
nie moie pochwalit~kilkomainwesty

cjami Dwana~ i wyspecjalizowan 
podmiotyto Condohotelsz Ostr6dyo.raz 
Zdrojowalnvest zKolobrzegu. Zdrojowa 
Invest:ma wportfolio S condohotelii 2 
inwestycje apartamentawo-uslugowe 
lub typuholidayresort z apartamentami 
wakacyjnymi orazsystemem ~ 
nia wynajmemnadmo.rzem i w g6rach. 
Natomiast Condohotels 3 tego typu 

inwestycje i 3 inne, hotelowe 1ub SPA, ale 
tylkowswojej rocmmej miejscowoSci. 

3w1 
Apartunentyw condo hotelach to ry

nekz pogrankza niemchomoSci, turystki 
i finans6w, pokrewny do apartament6w 
wakacyjnych, kt6re bardzi.ej zbliZaj~ si~ do 
strictenierucbomoScii~wykonystywane 
przezwfa&dcieli zasadnicro wwipym 
stopniu na ich wiasne potrzeby niZ te 
wcondo hotelach. Obydwarodza.je inwe
stycji ~lokalizowane gl6wnie w rep).onach 
i miejscowoSciach wypoc:r.ynkowych, dla
tego bjcmie na o~wszystkich tyt:h 
apartament6wmo7;na~ posluiytwspo
mnianym juZ poj~segmentusecond 
home z amerylcanskiej terminologii. 

Nieruchomo§ci, poniewai aparta
menty ~ o~bnymi nieruchomoSciami 
lokalowymi z ulamkowym udzialem 
w ~ciach wsp6lnych. W ten spos6b, 
jak.kaide nieruchomotd, wszaeg6lno
Sci mieszkalne, z uwagi na swoj~ warto8C 
~ stan~dlaich wlaSciciela 
dobre zabezpieaenie p17.ed inflacj~ 
( w dzisiejszych c:usach jest na ~ presja, 
ze~unaglob~sytuacj~makro
ekonomi~ igeopoli~). Ponadto 
z wpisemhipoteki do wla.mej ksi~ 
wieczystej, IDO(Ill byt zebezpieaeniem 
tzw. hipotecznych kredyt6wmieszb.. 
niowychna ich zakup 1ub kredytOwna 
inne cele. Wszystko to sprawia, ie ~ 
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bytwbZdymaaie~wtym 
z\III10WIIDi~pD7clwdy, 
oldOtych byfamowa powylej.Anallmjllc 
Will'toUDi~ wazczeg6lno
Ki wtakatrakqjnychloblizac:jac:h jak 
maoemiejsc:owoki~?.e 
~~Dazawsze~pod», 
mot.Daos61me~t.eronleODa 
wdlugim okresie. Poteru:jalD:ym nabyw
com, opmczstandaldn alej inMstyqi, 
dorada~~~labliJacji. 
Z zastrzeZeaiem, ie IIIJ'bezpiecmiejsze 
z pankln widzeDia bimesow!go i tmy
styanego ~zawsze Dajlepszelokalizacje. 
Spdlliaj~ce tm warunekapartammty, 
a:dmje~~ipresja 
Dawzmstcenzewzsfp•~ 
popytu Dad stosuokowo Dfslqpodaq. 
Nad morzem to apartamentywpierwszej 
linli~ pt%yplaiyi~widoldem 
Da motze. Natomiastwpac:h, blislto 
illfiaslrukbuydo upuwianiasport6w 
zimowyd1 (~aytrasyqazdowe), 
azwidoldemmszc:zyty, zwlaszaa te 
maae.Aoalop:miewpzypadlmapa!'" 
tamem6wnad jeaorami, aywiDDycll 
J9mac:hwyp~IDUIIZ1¥ 
rlob1izowme najblii.ej atrakqi ~ 
nydliz~widokiem. 

Apa'lammtyzsegmmtullllCUIId 
homeJDOS1tbyt~jakopmduk
tyfinaDsowe, poDiewaijakwspomnialtm 
przyomawlaDius)'Siem6w~ 
IUimiapartameDiami, dewdopemy-hote
l'arlekualtpotmqaJn,mDabywtOwpua
melramizqnmfioaasaweso,jaknp. ~ 
pamizwmtD.Kom•miklljitcw~ 
jd, Zelll cmewydiewstanmka do bez. 
piecmJth~~taldch 
jakup.lokaty. w tmapoe6bpozJCj~ 
si~r6wuieZna tymJY!Ib.Jeduoczemie 
ap;utlmeut)'claj'llOOproc. gwmocj~ 
~zuwaginafakt.:ie Diezalei.Die od 
przythod6wzryaku~wW:i
delowiuwszepozostajeaktywowpostad. 
'WiasDokiDierudtomoki.Nalllmiut 
wplywi ~ tueystyki jest ocqwitta 
iwyoihgMwniezprzyrhod6wpasowa· 
n,m pm:zteapartamrmy ( 0 symmadl 
ich~~bylamowa 
powyiej)i1oblizacji~Naleiy 
prz.estrz.ec~nabywmw,ie 
wado~poma:g61uydadewe
lopuow-~zwbsza.apod'W7fh-
dc:m.kh~whotdantwie 
iog6lnle~ polli:waimatowplyw 
naichzdolno§tdo~~ 
d6wdlawWddeli~. 

Uslugl dodallrGwe 
lwsp61ne lnlieresJ slran 

Nifmalemaa.eoie (bardDejwprzy
padb amdohotr.li.DiZkiQe apa!blmell
t6wwakaqjaJdl) mar6wuieZiDbtrok
tun,wtymmlJsi~wdm)m 
obichie. Ratauracj~bwiamieayc:ad:m 

Jtm Wr6blewdi, czlonek~~ lloldinpZdrojowa 
lnvflt, Jethsego z ,~,,. dewelopriw "'tmd ltome w Police 
i 11ed lwteli, w MW ~re} wdwdq m. in. blolMald bmpleb 

Mtu'ia HCJUI ..... w vrtr.Mimne ora Smul Ho,..., 11 w hdtnrie 
r.r, pnyptowtmiv zntljdujlf lif ofl~ w SdclGrlldej P.,.Pie, 
UmoniuM.....a~ ~Zdroju i ~wirloujldu. Studimw&lu 

SGH w Warmnrie. J'fY""' na VW. 

Spos6b na UJbld ....tJ 
IINizr hot8lowal' 

Wspomnianewyi.ej trwiDoKi wpo-
zyskiwanin~bankowJdlnareali
zujehoreli wsystemiejedneso hotrJma. 
~~:ieaJDdohocrleze 
swoimilmowaqjnym poz)'l1dwanhm po
jedynczychinwatorbwiDdywidualnyda 
czyiDBtytucjonalnyduu. posza.eg61De 
jednmd:i mjmblne, ~ bardzo a!DEyj
nymsposobemnaazybkirozw6j hazy 
hotdoMj. Zwlaszcza, iePolaq84prq
w4zaDidoinweslowalllaw~ 
(wgbada6PBSDGA~~1011 roku 
31,6 .IJIO'. Polalt6wuwa2aillwestowanie 
W~2a.DIJ'bud*jzyskowne, 
a tD cfanejlripo ohesie nadzwyaajniewy
so'kirh~utymJYIIhl},aze~ 
mhybtydawyc:barabertegoiJIIku, 
pmblmnynp. wDieru<Domnkia<D JII08ll 
byt~lepqlrmmmk
tlqw~iodwmtoie.Podobuie 
jestzfinansami N'~ui:JDlm 
bdowympoOitablimhyzya:wUSA, 
spowodowafa ch~wyc:ofYwaala pr= 
klien16wichbpltafu~ baDk6w (wgbada6 
MilwardBrowDSMG/XR.Cz~
.Dilcaa2008 roka11 proc. PolakWtrzr
.maj~~wbanbrhrozwaialo 
kh~),aCI.fftztydapienipy 
z~zosblopnemaa.onydam 
apartammtywwamdo bot£1arh. 

NaryDko cfewelopmkim to ldntqj111. 
DiJza. Natomiastml)'Dkobote1ankim 
w~~ 
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