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The Blue – nadmorska  
strefa luksusu 
Nasze wyjątkowe apartamenty powstają w pierwszej linii  

zabudowy przy plaży, w najpiękniejszej części Mielna  

w województwie Zachodniopomorskim. O klasie  

prezentowanej inwestycji stanowi nie tylko absolutnie  

ekskluzywna lokalizacja, ale także nowoczesna  

architektura projektu oraz wysoki standard powierzchni 

wspólnych.

https://inwestycje.sunandsnow.pl/the-blue-mielno/  
https://inwestycje.sunandsnow.pl/the-blue-mielno/  


Najlepsza lokalizacja  
tuż przy plaży w Mielnie
Bliskość morza i Jeziora Jamno, wysoki standard inwestycji,  

energooszczędne rozwiązania dające możliwość korzystania  

z “zielonej energii”, stacje ładowania do samochodów  

elektrycznych i wiele innych udogodnień czynią The Blue  

idealną lokatą dla Twojego kapitału.
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Kup apartament  
i korzystaj z pełni życia
Nowoczesny projekt doskonale wkomponowany w otaczającą 

przyrodę sprzyjać będzie luksusowemu relaksowi w zgodzie  

z naturą. Okalające inwestycję lasy sosnowe, nadmorska  

roślinność i mikroklimat zagwarantują wspaniałe warunki  

do odpoczynku. 



Poczuj przestrzeń
Własciciele i goście apartamentów będą mogli rozkoszować 

się kąpielami słonecznymi nie tylko na plaży, ale i w bardziej  

intymnej atmosferze, na ekskluzywnym dachowym decku  

tarasowym, zaprojektowanym specjalnie z myślą o komforcie 

wypoczywających w tej luksusowej inwestycji. 



Rozkoszuj się bogatą strefą 
relaksu i SPA
Sauny oraz saunarium dla dzieci, przestrzeń odnowy  

biologicznej, pokój zabaw oraz strefa rekreacji na terenach  

zielonych będzie dopełnieniem doskonałego urlopu.



Czerp radość – basen 
wewnętrzny i zewnętrzny
Rozwinięta strefa relaksu wodnego i SPA z basenem 

wewnętrznym i zewnętrznym typu infinity. Jacuzzi, sauny  

i specjalne saunarium dla dzieci zapewnią atrakcyjny  

wypoczynek całej rodzinie przez cały rok. Baseny przyjazne 

dzieciom – dostosowane dla najmłodszych. Baseny  

podgrzewane.



Korzystaj z restauracji i strefy 
rekreacji dla całej rodziny
Nadmorskie specjały w restauracji na terenie inwestycji,  

miejsce na piknik w akompaniamencie szumu morskich fal  

a także zieleń pozwalająca na chwilę wytchnienia spełnią  

oczekiwania najbardziej wymagających gości.



Spełnij marzenie  
o komfortowym apartamencie  
z przestronnym tarasem  
lub ogródkiem
W sześciokondygnacyjnym budynku zaprojektowanych  

zostało 150 apartamentów o zróżnicowanych metrażach  

od 22 do 62 m2. Każdy z apartamentów z aneksem  

kuchennym oraz prywatnym ogródkiem, przestronnym  

tarasem lub balkonem. 



Przykładowy apartament  
dwa pokoje – 31 m²

TARAS

 



TARAS

Przykładowy apartament  
dwa pokoje – 45 m²



TARAS

Przykładowy apartament  
trzy pokoje – 44 m²



TARAS

 Przykładowy apartament  
trzy pokoje – 56 m²



Kup apartament i wypoczywaj 
lub wynajmuj i zarabiaj
Twój apartament to Twoje zasady, dlatego w Sun & Snow 

możesz kupić apartament na własne potrzeby lub w dowolnym 

momencie przekazać nam go w zarządzanie i zarabiać  

na wynajmie.



Buduj z nami majątek  
swojej rodziny
Bliskość morza i Jeziora Jamno, wysoki standard inwestycji,  

energooszczędne rozwiazania dające możliwość korzystania  

z “zielonej energii”, stacje ładowania do samochodów  

elektrycznych i wiele innych udogodnień czynią The Blue  

idealną lokatą dla Twojego kapitału.



The Blue – bezpieczna  
przystań dla Twoich  
oszczędności
Piękno zachodzącego słońca towarzyszyć będzie  

właścicielom i turystom korzystającym z przestronnych  

tarasów przynależnych do apartamentów na górnych  

kondygnacjach budynku The Blue. Lokalizacja i architektura  

to atuty pozwalające czerpać korzysci nie tylko z wynajmu  

ale rownież ze wzrostu wartości inwestycji.
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Twoje oszczędności w rękach 
profesjonalistów 
Wypłaciliśmy właścicielom naszych apartamentów już ponad 

250 mln zł dochodów z tytułu wynajmu apartamentów,  

którymi zarządzamy; jesteśmy największą firmą zarządzającą 

wynajmem apartamentów w Polsce.



Dołącz do “Klubu właściciela” 
Sun & Snow
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”.



Atrakcje na terenie inwestycji:

Dodatkowo: 

Restauracja
 
Basen wewnętrzny 
i zewnętrzny 

Jacuzzi

Sauny

Saunarium dla dzieci

Odnowa biologiczna

Pokój zabaw dla dzieci

Garaż

Windy

Pralnia

Ochrona

Ogródki (przy apartamentach)

Tarasy (przy apartamanetach)

Taras sloneczny na dachu

Teren zielony z miejscem na piknik

Teren rekreacyjny dla dzieci



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

Wisła
Szczyrk

Ustroń

Zakopane

Kraków

Białka 
Tatrzańska

Krynica Zdrój

Szklarska Poręba

Świeradów Zdrój

Świnoujście

Międzyzdroje

Dziwnów

Kołobrzeg 
Grzybowo

Kołobrzeg
Mielno

Ustka

Ustronie Morskie

Gdynia

Gdańsk
Sopot Stegna

Pasym

Krynica Morska
Puck

Jastrzębia Góra

WładysławowoChłapowo

Hel
Jurata

Karpacz

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.

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
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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:  
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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

Przedstawione w niniejszym katalogu informacje oraz materiały graficzne i wizualne mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej.
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