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USTRONIE APARTMENTS

Przedstawiamy Państwu wyjątkowy projekt inwestycyjny, 
który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klien-
tów. Oto przed Państwem: Ustronie Apartments. 

Ten nowoczesny kompleks apartamentowy powstaje zale-
dwie 20 m do plaży, w uroczym, wtulonym w ścianę drzew 
otoczeniu.

Ustronie Apartments to idealne połączenie nowoczesnej ar-
chitektury z zapierającymi dech w piersiach inspirującymi 
wnętrzami. Tutaj jak nigdzie indziej, poczujecie Państwo urok 
nadmorskiej miejscowości, oddech morza, ciepło piasku i za-
pach sosnowego lasu.

W czterech kondygnacjach, stworzyliśmy przestrzeń dla 103 
apartamentów 1-o, 2-u pokojowych. Apartamenty na naj-
wyższej kondygnacji posiadają antresole. Z okazałego salonu 
można udać się łagodnymi schodami wprost do przytulnej sy-
pialni. Apartamenty narożne zapierają dech w piersiach bez-
pośrednim widokiem morza, zachodów i wschodów słońca.

Na najniższej kondygnacji tworzymy restaurację śniadaniową, 
która każdego ranka oczaruje Państwa smakowitą kawą i cie-
płymi bułeczkami.

Ustronie Morskie to urokliwa miejscowość nadmorska, która 
ma wielbicieli, od lat odwiedzających te okolice, dlatego wła-
śnie tutaj tworzymy Twoje miejsce na ziemi
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USTRONIE MORSKIE

Położone na Pomorzu Zachodnim Ustronie Morskie leży ok. 
10 km na wschód od Kołobrzegu. To typowe miasto waka-
cyjne dla rodzin z dziećmi. Atrakcje i rozrywki spełnią ocze-
kiwania najmłodszych. Miasto jest urokliwe i świetnie zago-
spodarowane. Wystarczy odejść kilka minut od centrum, aby 
nie słyszeć jego odgłosów. Ustronie Morskie może poszczycić 
się wyjątkowo pięknym nadmorskim krajobrazem i szerokimi 
piaszczystymi plażami - to bez wątpienia najmocniejszy atut 
i największa atrakcja Ustronia. Odwiedzający znajdą tu 10 ki-
lometrów czystych plaż i jeden z najbardziej czystych regio-
nów wody na Wybrzeżu. Na plażę prowadzą klifowe, ale też 
łagodne zejścia na dwa spacerowe mola. Wystarczy przejść 
200 metrów od centrum miasta, aby cieszyć się ich widokiem.
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Sokołowo Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie i lokalnym od-
działem w Ustroniu Morskim, to  prężnie rozwijająca się 
firma, z ogromnym potencjałem. Ustronie Apartments jest 
efektem szczegółowych analiz i drobiazgowych przygoto-
wań.

Ten nowoczesny kompleks apartamentowy powstaje zale-
dwie 20 m do plaży, w uroczym, wtulonym w ścianę drzew 
otoczeniu.

Poznaliśmy opinie i oczekiwania na rynku, dlatego jesteśmy 
tutaj i tworzymy z pasją Twoje miejsce na ziemi, zaledwie 20 
m do plaży. To miejsce jest idealnym połączeniem zapierają-
cej dech w piersiach bliskości natury z wyjątkową architekturą 
i inspirującymi wnętrzami apartamentów.

Projektujemy ten wyjątkowy obiekt, z myślą o 
wielopokoleniowej rodzinie. To projekt, który 
zachwyci wszystkich.

Oddajemy ujarzmioną bliskość morza, ciepło 
piasku, całodzienną wędrówkę słońca po niebie, 
a nocą miliony gwiazd na granatowym niebie.

Tworzymy kadrę ekspertów, w skład której 
wchodzą profesjonaliści branży nieruchomo-
ści, projektowania, wykonawstwa.

Tworzymy elastyczne przestrzenie, pełne czy-
stości i jasnego światła, wypełnione miękko-
ścią wyjątkowych tkanin, gładkością glazury.

W ofercie znajdą się smakowite potrawy kuch-
ni staropolskiej i śródziemnomorskiej, po to by 
cieszyć różnorodnością smaków i doznań.

Wszystko co projektujemy, tworzymy z myślą o 
bliskich, ich pragnieniach i oczekiwaniach.

PRZYJAZNA TECHNOLOGIA TWORZENIA 
DLA NAJBLIŻSZYCH

ORYGINALNA KUCHNIAZGRANY I AMBITNY ZESPÓŁ

JESTEŚMY TUTAJ BY STWORZYĆ MIEJSCE, 
O KTÓRYM MARZYSZ

ZAPIERAJĄCE DECH PRZESTRZENIE

WYJĄTKOWE ARANŻACJE, KTÓRE NIOSĄ ZE 
SOBĄ DOTYK NATURY, PRZESTRZENI, WOLNOŚCI

O NAS
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APARTAMENTY

Ustronie Apartments oferuje lokale w następującym stan-
dardzie:

1. „Deweloperskim”.

2. „Pod klucz”: na gotowo wykonana łazienka wraz z glazurą 
i białym montażem, a w pozostałych pomieszczeniach ściany, 
podłogi, sufity, drzwi wewnętrzne.

3. „Do zamieszkania”: lokale wykończone „pod klucz” i wyposa-
żone w meble oraz sprzęt AGD wg proponowanych aranżacji 
Standard, Silver, Gold, Platinum i Platinum Pearl.

Nasz profesjonalny zespół udzieli Państwu szczegółowych 
informacji na temat każdej z w/w opcji. Jesteśmy tutaj dla 
Państwa.

W Ofercie inwestycyjnej znajdują się zarówno lokale o statusie 
mieszkań (8% VAT) jak i lokale apartamentowe (23% VAT).

Operatorem wynajmu jest doświaczony podmiot na rynku: 
Apartments4u24.pl

PARTER:
19 apartamentów 2-u pokojowych i 6 apartamentów
1-o pokojowych

III-CIE PIĘTRO:
10 apartamentów 2-u pokojowych, 15 apartamentów z antre-
solą i 1 apartament 1-o pokojowy

I-SZE PIĘTRO:
20 apartamentów 2-u pokojowych i 6 apartamentów
1-o pokojowych

GARAŻ PODZIEMNY:
45 miejsc postojowych wraz z komórkami lokatorskimi

II-GIE PIĘTRO:
20 apartamentów 2-u pokojowych i 6 apartamentów
1-o pokojowych
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APARTAMENTY
PLATINUM PEARL

APARTAMENTY
PLATINUM
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APARTAMENTY
GOLD

APARTAMENTY
SILVER
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APARTAMENTY
KOMFORT

ŁAZIENKI



KONTAKT

www.ustronie-apartments.pl

GDAŃSK

SZCZECIN

KOŁOBRZEG USTRONIE MORSKIE

GDYNIA

ADRES INWESTYCJI:
ul. Okrzei 6

78-111 Ustronie Morskie

ADRES BIURA SPRZEDAŻY:
ul. Mariacka 14 III

78-100 Kołobrzeg

TELEFON:
+48 536 863 933

E-MAIL:
azgoda@ustronie-apartments.pl

KONTAKT


