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KOLEJNY ETAP REALIZACJI CONDOHOTELU
NA WYSPIE PTASIEJ W MIKOŁAJKACH
Realizacja hotelu apartamentowego w Mikołajkach, luksusowej inwestycji giełdowej
spółki Inpro S.A., wkroczyła w kolejny etap. Na zlecenie zależnej spółki Hotel Mikołajki
Sp. z o.o., Inpro S.A. będzie pełnić rolę generalnego wykonawcy. Na Wyspie Ptasiej
Jeziora Mikołajskiego wybuduje luksusowy kompleks czterogwiazdkowego hotelu
apartamentowego z zapleczem konferencyjno-bankietowym położonym na pobliskim
półwyspie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec marca 2013 roku.
Wartość zlecenia wynosi 43,26 mln zł.

„Wkraczamy w kolejny etap realizacji tej luksusowej inwestycji. Podpisana przez nas umowa
z zależną spółką Hotel Mikołajki Sp. z o.o., obejmuje wykonanie całego kompleksu hotelowoapartamentowego łącznie z pracami wykończeniowymi. Projekt condohotelu jest imponujący.
Wykończenie będzie zrealizowane w wysokim standardzie czterogwiazdkowym. To unikalna
inwestycja

w

skali

kraju,

z

uwagi

na

tak

doskonałą

lokalizację

oraz

rozwiązania

architektoniczne.” – mówi Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.
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wykończonymi „pod klucz”, które są już
w

sprzedaży.

Ich

powierzchnia

będzie

wynosiła od 31,6 m2 do 114,8 m2. Nabywcy
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w

wspólnych,

częściach
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takich
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i kompleks saun. W tej części inwestycji
powstanie

również

prywatna

marina

z 64 miejscami do cumowania.
Na półwyspie Jeziora Mikołajskiego, dodatkowo powstanie kompleks z zapleczem konferencyjnobankietowym, który będzie połączony z Wyspą Ptasią promenadą zawieszoną nad wodą.
W tej części inwestycji, w drugim etapie, przewidziana jest również budowa apartamentowca
z 60 apartamentami.
W hotelu w Mikołajkach zostaną zastosowane najwyższej jakości materiały wykończeniowe.
Fasada budynku będzie aluminiowo-szklana, tarasy i loggie pokryte deską tarasową systemową
lub

gresem

mrozoodpornym.

Luksusowy

charakter

inwestycji

podkreślą

tereny

zielone

zaprojektowane tuż nad wodą, łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji budynków dla osób
niepełnosprawnych oraz całodobowy system monitorowania kompleksu. Wnętrza apartamentów
zostały zaprojektowane w stylu nowoczesnym, uwzględniając najnowsze trendy światowego
designu,

połączone

z

elementami

marynistycznymi.

Ceny

ekskluzywnych

apartamentów
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wykończonych pod klucz, kształtują się w granicach między 20.000 a 35.000 zł/m netto.
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Wnętrze apartamentu condohotelu w Mikołajkach – przykładowa wizualizacja

***
Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich
działających

na

rynku

trójmiejskim.

W

swojej

ofercie

ma

przede

wszystkim

apartamenty

i

mieszkania

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele
apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe
lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w
pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną, 150-osobową kadrę
budowlaną. Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań
technicznych i organizacyjnych.

Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki

odpowiedniemu dopasowaniu oferty do wymagań klientów

Dodatkowych informacji udziela:
Tauber Promotion
Mariusz Skowronek
tel. 22 833 35 02 w. 101
mobile: 698 612 866
mskowronek@tauber.com.pl
Justyna Płocica
tel. 22 833 35 02 w. 112
mobile: 668 205 562
jplocica@tauber.com.pl
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