
BY SUN & SNOW

http://inwestycje.sunandsnow.pl/the-one-ustronie/


Podaruj radość  
i bezpieczeństwo  
swojej rodzinie
„The One” to nasza topowa inwestycja, która  

powstaje w absolutnie wyjątkowym miejscu:  

tuż przy plaży w jednym z najbardziej znanych  

kurortów w zachodniopomorskiej części wybrzeża,  

w Ustroniu Morskim.



„The One” zachwycać będzie zarówno dopracowaną  

architekturą, funkcjonalnymi rozkładami apartamentów  

z pięknymi – także dachowymi – tarasami i balkonami,  

ale także bogatą infrastrukturą na terenie inwestycji.

Kup – wypoczywaj,  
wynajmij – zarabiaj



Lokale usługowe, restauracja, wewnętrzny basen,  

siłownia, sauna i zieleń pozwalająca na chwilę wytchnienia  

oraz plac zabaw dla najmłodszych wkomponowane będą  

w przestrzeń tego unikalnego projektu.

Buduj z nami  
majątek swojej rodziny



O wyjątkowości prezentowanej inwestycji stanowi  

nie tylko absolutnie ekskluzywna lokalizacja  

– tuż przy zejściu na piękną, piaszczystą plażę,  

ale także przepiękna, nowoczesna architektura  

projektu oraz wysoki standard powierzchni wspólnych.

Chroń oszczędności
przed inflacją



Zarabiaj na wzroście wartości nieruchomości  

i na wynajmie, a także czerp radość z podbytu  

w dowolnym apartamencie wybranym spośród  

700 apartamentów z oferty “Klubu Właściciela”. 

Dołącz do  
“Klubu właściciela” 
Sun & Snow



Przechowalnia rowerów

Przechowalnia sprzętu wodnego

Basen wewnętrzny

Sauny

Pole golfowe

Stadnina koni

Szlaki rowerowe

Na terenie inwestycji:

W okolicy inwestycji:

Obszar Natura 2000

Strefa relaksu z placem wodnym



Nieruchomości w unikalnych 
lokalizacjach to najlepsza  
ochrona kapitału 
Wielokrotnie nagradzana „Błękitną flagą” czystość wód  

w kąpieliskach Ustronia Morskiego, mnogość atrakcji  

turystycznych, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności  

tej lokalizacji także dla turystów spoza Polski.



Twoje pieniądze  
w rękach profesjonalistów
Jesteśmy wyspecjalizowanym deweloperem,  

a taże największym polskim operatorem zarządzającym  

wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w 40 kurortach  

w całym kraju.



Twój apartament 
– Twoje zasady
możesz kupić apartament na własne potrzeby lub zarabiać  

na wynajmie – wypłaciliśmy właścicielom już ponad  

250 mln zł dochodówz tytułu wynajmu apartamentów,  

którymi zarządzamy; jesteśmy największą firmą  

zarządzającą wynajmem apartamentów w Polsce.



Przykładowy apartament 
24,5 m²



Przykładowy apartament 
47,8 m²



Przykładowy apartament 
64,15 m²



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
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Zapraszamy do ponad  
30 Biur Obsługi Klienta  

w całej Polsce

http://www.sunandsnow.pl


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.

Ostoja Parku Narodowego 

Inwestycja powstaje w topowej lokalizacji  

w Szklarskiej Porębie, na granicy  

z Karkonoskim Parkiem Narodowym  

tuż przy najpiękniejszych szlakach  

turystycznych, niespełna kilometr  

do centrum kurortu i jego atrakcji.

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
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