
OSTOJA PARKU NARODOWEGO 
BY SUN & SNOW



https://inwestycje.sunandsnow.pl/ostoja-parku-narodowego/


Podaruj radość  
i bezpieczeństwo  
swojej rodzinie
Ostoja Parku Narodowego powstaje w topowej lokalizacji  

w Szklarskiej Porębie, na granicy z Karkonoskim Parkiem  

Narodowym tuż przy najpiękniejszych szlakach turystycznych  

na malowniczej działce z prywatnym parkiem, który zajmuje  

obszar 7 tys. m2, a jednocześnie niespełna kilometr  

do centrum kurortu i wszystkich jego atrakcji.





Ten unikatowy projekt charakteryzuje się doskonałym  

połączeniem nowoczesności i naturalnych materiałów, jakimi  

są kamień i drewno, dzięki czemu doskonale wpisuje się  

w otaczającą lokalną architekturę podkreślając górski klimat.  

Wysokiej jakości materiały oraz przemyślane układy  

apartamentów dadzą poczucie komfortu, tak aby wszyscy  

mogli poczuć się jak w domu.

Kup – wypoczywaj,  
wynajmij – zarabiaj





W Szklarskiej Porębie znajduje się wiele szlaków turystycznych: 

słynna Ścieżka pod Reglami, wyciąg na Szrenicę i Śnieżkę  

oraz szlaki nad wodospad Kamieńczyka i Szklarki.  

To miejscowość, która przyciąga turystów zarówno zimą  

jak i pięknym, słonecznym latem.

Szklarska Poręba  
– dobry adres dla Twoich 
oszczędności



Ostoja Parku Narodowego graniczy bezpośrednio  

z Karkonoskim Parkiem Narodowym, to tutaj także swój  

początek mają najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne. 5 minut  

pieszo dojdziemy do słynnej „Ścieżki pod Reglami”, na której  

spotkać można biegaczy i rowerzystów. Ze ścieżki prowadzą  

szlaki do Wodospadów Kamieńczyka i Szklarka. Górska trasa 

zaprasza także na szlak pieszy prowadzący do Schroniska  

pod Łabskim Szczytem, a dalej na Śnieżne Kotły  

lub od razu w stronę Szrenicy. 

Chroń oszczędności
przed inflacją – zarabiaj  
na wzroście wartości  
nieruchomości





Droga do Ski Arena Szrenica zajmie jedynie 25 minut pieszo,  

więc amatorzy białego szaleństwa będą mieli ułatwiony  

dostęp do jednej z popularniejszych tras  zjazdowych  

w okolicy. Dodatkowo swoimi atrakcjami turystycznymi  

zapraszają Żelazny Tygiel Waloński, Stara Chata Walońska  

czy Muzeum Ziemi Juna. 

Nieruchomości w unikalnych 
lokalizacjach to najlepsza 
ochrona kapitału



Wlk. Szyszak 1509

Atrakcje w okolicy inwestycji

Ski Arena Szrenica Szlaki pieszeKarkonoski Park Narodowy Szlaki rowerowe

Stara Chata Walońska

Muzeum Mineralogicznie

Żelazny Tygiel Waloński

Ścieżka pod Reglami  
5 min pieszo

Centrum  
Szklarskiej Poręby

SKI Arena Szrenica 
25 min pieszo

Termy Cieplickie 
25 min samochodem

Wodospad Kamnieńczyk

Rozdroźe  
pod Kamieńczykiem

Schronisko  
Kamnieńczyk

Krucze Skały

Szrenica 1362Łabski Szczyt 1472 

Schronisko  
Na Hali Szrenickiej

Śmielec 1424



Buduj z nami majątek  
swojej rodziny
Do dyspozycji właścicieli i gości oddajemy – już w tym  

roku – 78 apartamentów o metrażach od 24 do 58 m2,  

każdy z aneksem kuchennym i balkonem lub ogródkiem.  

Dostępne będą także strefa relaksu z sauną, zewnętrznym 

basenem, zewnętrznym jacuzzi oraz strefa rekreacji:  

plac zabaw dla dzieci i dwie wiaty grillowe. Do użytku  

będą także narciarnia i rowerownia.





z basenem zewnętrznym i jacuzzi

z własnym parkiem 7 tys. m2

ze strefą relaksu z sauną suchą i parową

z pokojem relaksacyjnym

z rowerownią

z wiatami grillowymi i strefą 
rekracji we własnym parku

Oferujemy apartamenty:



Przykładowy apartament 
27,6 m²

3,8 m2

Sypialnia
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Przykładowy apartament 
28,2 m²

3,2 m2

Salon z aneksem
25 m2

Loggia
2,8 m2
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Jesteśmy wyspecjalizowanym deweloperem,  

a taże największym polskim operatorem zarządzającym  

wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w 40 kurortach  

w całym kraju.

Twoje pieniądze
w rękach profesjonalistów



Jesteśmy wyspecjalizowanym deweloperem, a także  

największą firmą zarządzającą wynajmem apartamentów  

w Polsce. Wiemy jak zaprojektować inwestycję,  

jak ją wyposażyć a także jak sprawić, by przynosiła   

długofalowe zyski z wynajmu. Profesjonalnie  

zaopiekujemy się Twoim apartamentem.

Sun & Snow zajmie się  
wszystkim – z nami  
odpoczniesz od załatwiania 
wielu spraw i formalności

Sprawdź, jak działamy: www.sunandsnow.pl

Polanica Zdrój
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Szklarska Poręba
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Jastrzębia Góra
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Hel
Jurata
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Zapraszamy do ponad  
30 Biur Obsługi Klienta  

w całej Polsce

http://www.sunandsnow.pl


W Sun & Snow możesz kupić apartament na własne potrzeby 

lub w dowolnym momencie powierzyć go nam w zarządzanie 

i zarabiać na wynajmie. Wypłaciliśmy właścicielom już ponad 

250 mln zł dochodów z tytułu wynajmu apartamentów,  

którymi zarządzamy.

Twój apartament
– Twoje zasady



Białka Ski Apartaments 

„Białka Ski Apartments by Sun & Snow” 

to ekskluzywne i klimatyczne wille górskie 

położone na stoku, tuż przy planowanym 

wyciągu narciarskim, w Białce Tatrzańskiej 

uznawanej za drugą stolicę Tatr.

The One 

„The One by Sun & Snow” to luksusowe 

apartamenty w pierwszej linii zabudowy  

przy pięknej, piaszczystej plaży w jednym 

z najpopularniejszych kurortów, w Ustroniu 

Morskim.

Poznaj nasze pozostałe 
inwestycje w sprzedaży

Sprawdź całą ofertę na:  

inwestycje.sunandsnow.pl

http://inwestycje.sunandsnow.pl


Białka Resorts 

Resorts Białka Tatrzańska to komfortowo 

wyposażone, kameralne i nowoczesne wille 

zaprojektowane w klimacie regionalnej 

architektury Podhala, położone u podnóża 

Tatr w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Białki 

i malowniczych tras spacerowych.

Zapach Lasu 

„Zapach Lasu – Naturalne  SPA w Karwicy”  

to unikatowa inwestycja w najpiękniejszej 

części Mazur, nieopodal Jeziora Nidzkiego 

w samym sercu Puszczy Piskiej,

Poznaj nasze pozostałe 
inwestycje w sprzedaży

Sprawdź całą ofertę na:  

inwestycje.sunandsnow.pl

http://inwestycje.sunandsnow.pl


Zrealizowaliśmy  
już wiele inwestycji  
w najpiękniejszych  
polskich kurortach

Kołobrzeg Resorts – Kołobrzeg 

Kołobrzeg Resorts: 1 budynek – 43 lokale, 2 budynek  

– 54 apartamenty. Łącznie 97 apartamentów, budowę  

zakończono w 2019 r. 

Szklarska Poręba Resort – Szklarska Poręba 

Szklarska Poręba Resort: budynek A, oddany w 2013 r., 45 lokali,  

budynek B oddany w 2015 r., lokali 69, budynek C – zakończenie  

budowy w 2018 r. – 124 apartamenty. Łącznie 238 lokali.

Białka Resorts – Białka Tatrzańska 

Białka Resorts budynek hotelowy: 41 lokali oraz 116 lokali  

w 9 budynkach willowych. Budowa w latach 2019 – 2022 r. 



Sun & Snow Residence Jastrzębia Góra 

Jastrzębia Góra – budynek A, B – łącznie 59 apartamentów,  

budynek oddano w 2020 r.

Osada Górska – Szklarska Poręba 

Osada Górska, przy ul. Hoffmana w Szklarskiej Porębie, 15 minut 

spacerem do Wodospadu Szklarki i kilometr do ścisłego centrum  

i wyciągu narciarskiego Dolina Szczęścia. Wszystkie apartamenty 

sprzedane. Inwestycja zostanie oddana w II kwartale 2022 r.

Lipki Park – Zakopane 

Lipki Park – 3 budynki willowe łącznie 15 apartamentów, oddane  

w 2017 r., dwa budynki resortu mają 38 apartamentów, prace trwały 

od 2015 r.

Zrealizowaliśmy  
już wiele inwestycji  
w najpiękniejszych  
polskich kurortach



Doradcy Sprzedaży Sun & Snow 
    sprzedaz@sunandsnow.pl 
22 270 63 46

 inwestycje.sunandsnow.pl/ostoja-parku-narodowego

Zapraszamy do kontaktu

mailto:sprzedaz%40sunandsnow.pl?subject=
http://inwestycje.sunandsnow.pl/ostoja-parku-narodowego/
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