
Kup Apartament nad morzem

Idealna lokalizacja dla inwestycji
Chroń swój kapitał przed inflacją



„The One” to nasza topowa inwestycja, 
która powstaje w absolutnie wyjątkowym 
miejscu: tuż przy zejściu na piękną plażę 
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
z widokiem na morze, ale także bogatą
infrastrukturą na terenie inwestycji.
Lokale usługowe, restauracja, wewnętrzny 
basen, zewnętrzne jacuzzi, słoneczny taras, 
siłownia, sauna i zieleń pozwalająca na 
chwilę wytchnienia oraz plac zabaw dla 
najmłodszych wkomponowane będą
w przestrzeń tego unikalnego projektu.

We własnym
apartamencie spędzisz
czas, jak w domu,
kiedy tylko zechcesz

10 willi i aparthotel

Restauracja, kawiarnia i bar

Pokój zabaw dla dzieci

Sauny i mini SPA

Aneks kuchenny w każdym apartamencie

Sale konferencyjno-bankietowe

Wygodny parking naziemny

Winda w każdym budynku

Narciarnia w każdym budynku

Nowe drogi dojazdowe

piaszczysta plaża tuż przy promenadzie

basen wewnętrzny

siłownia

sauna

jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne

przestrzeń z leżakami

letni bar

wypożyczalnia rowerów

plac zabaw dla najmłodszych

lokale usługowe

restauracja

prywatne, dachowe tarasy w penthousach



Kup apartament i stwórz drugi dom dla swojej rodziny

Kup apartament inwestycyjny i buduj z nami majątek swojej rodziny. 

Podaruj bezpieczeństwo i radość swojej rodzinie

Wyjątkowe dwukondygnacyjne apartamenty typu penthouse z prywatnymi tarasami na dachu.

Twój apartament – Twoje zasady

Kup – wypoczywaj, wynajmij - zarabiaj

O wyjątkowości prezentowanej inwestycji stanowi nie tylko absolutnie ekskluzywna
lokalizacja - tuż przy promenadzie przy piaszczystej plaży, ale także przepiękna, nowoczesna 
architektura projektu, wysoki standard powierzchni wspólnych i liczne atrakcje na terenie 
inwestycji: basen wewnętrzny, siłownia, sauna, jacuzzi wewnętrzne
i zewnętrzne na decku tarasowym w atrium pełnym słońca, przestrzeń z leżakami,
letni bar, wypożyczalnia  rowerów, a na parterze lokale usługowe.  
W  przestrzeń  tego  unikalnego projektu wkomponowana będzie też - pozwalająca na chwilę 
relaksu i odpoczynku - zieleń oraz plac zabaw dla najmłodszych.    

Wielokrotnie nagradzana „Błękitną flagą” czystość wód w kąpieliskach Ustronia Morskiego, 
mnogość atrakcji turystycznych takich jak szlaki piesze i bezpośrednio przy naszej pięknej 
inwestycji ścieżki rowerowe, bliskość dziewiczych terenów Natura 2000 oraz pola golfowe 
czy stadniny koni, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności tej lokalizacji także dla turystów 
spoza Polski. 



15 lat
doświadczenia

250 milionów zł
wypłaconych zysków
dla naszych inwestorów

1 000 000
udostępnionych noclegów
w sieci Sun & Snow

2 000
partamentów Sun & Snow 
w 40 kurortach w całej Polsce

Dlaczego
Sun & Snow?

Kontakt

Doradcy Sprzedaży Sun & Snow

532 545 275

sprzedaz@sunandsnow.pl

www.inwestycje.sunandsnow.pl


