
Kocham to, gdy Karpacz mnie budzi.
Kocham to, te miejsca, tych ludzi.





 stolica Karkonoszy, u podnóży Śnieżki, w samym 
sercu Sudetów, w dolinie rzeki Łomnicy

 zachwyca turystów krajobrazem, atrakcjami, 
ciekawymi zakątkami i zabytkami

 górski klimat, czyste powietrze oraz niezliczone 
możliwości aktuwnego wypoczynku 

 dziesiątki tysięcy turystów: rodzin z dziećmi, 
narciarzy i miłośników górskich wędrówek przez 
okrągły rok

 czy latem czy zimą, o każdej porze tak samo 
ujmujący i oferujący coś wyjątkowego

KARPACZ...



Kiedy sny mają kolory, jest to 
błękit nieba nad szczytami Karkonoszy.



nowoczesne stacje 
narciarskie Winterpol  

i Kopa

29 wyciągów narciarskich 
w mieście i w kompleksie 

Śnieżka

schroniska, górskie szlaki 
turystyczne oraz trasy 

rowerowe

wodospady, zapora, 
Karkonoski Park 

Narodowy

zabytki, muzea, zamki, 
pałace, klimatyczne 

zakątki

KOCHAM TE WRAŻENIA



Gdy zmysły dotykają wolności
budzą się emocje.



 cicha i ustronna części Karpacza, na zboczu 
góry Karpatka, tuż przy lesie

 ulica Myśliwska, z malowniczym widokiem 
na Kotlinę Jeleniogórską

 tylko kilka minut od centrum Karpacza oraz 
głównych szlaków turystycznych i obiektów

 - 260 m - wyciągi narciarskie „ Karpatka”

 - 600 m - zapora nad Łomnicą

 - 900 m - centrum Karpacza - „deptak”

 - 1300 m - aquapark Tropikana Gołębiewski

 - 1500 m - wyciąg „Winterpol”, Biały Jar

KOCHAM TO MIEJSCE





90 apartamentów
1, 2 i 3-pokojowych 

powierzchnie
od 23 do 62 m2

chata grilowa,
plac zabaw

parking podziemny
i przy obiekcie

narciarnia sauna, siłownia 
zewnętrzna

KOCHAM TO!



 kompleks 4 kameralnych budynków

 równowaga między estetyką przestrzeni, 
funkcjonalnością układu i komfortem 
wypoczywania

 architektura w stylu sudeckim, połączonym 
z elementami alpejskimi  

 elegancja i szyk przez połączenie bieli  
z drewnem, szkłem i kamieniem

 nowoczesne przeszklenia i możliwość 
delektowania się przepięknymi widokami

 przestronne balkony lub tarasy z panoramą  
otaczających lasów i gór, z własną „furtką do 
lasu”

KOCHAM TEN KLIMAT





 NARCIARSKIE PRZEDSZKOLE - dzieci mogą tu 
rozpocząć naukę jazdy na nartach, a rodzice 
otrzymają chwilę dla siebie

 SPORT - wypożyczalnia rowerów i narciarnia,  
bliskie sąsiedztwo 2 wyciągów narciarskich 

 OFF ROAD - jazda samochodem terenowym po 
nieznanych ścieżkach leśnych i po bezdrożach

 PARK LINOWY  - doskonała zabawa dla dzieci i 
dorosłych w bliskim kontakcie z naturą

 SPŁYWY PONTONAMI  - atrakcja, która łączy ze 
sobą współdziałanie, aktywny wypoczynek oraz 
niezapomniane wrażenia 

KOCHAM TE EMOCJE 
... tu nigdy nikt sie nie nudzi

... i wiele innych



Marzenia zmieniamy w doświadczenia, 
a emocje zapisujemy we wspomnieniach.



APARTAMENT B1.02  
36,93 m²     3 pokoje     balkon 17 m2 

Cena: 
488 592,00 zł netto
8100 zł netto/m2 

Rata kredytu:
od 2 288,00 zł/mies.

Zestawienie powierzchni (m2)

PRZEDPOKÓJ   2,49 m²
ŁAZIENKA   3,68 m²
POKÓJ   11,18 m²
POKÓJ + ANEKS   31,79 m²
POKÓJ   11,18 m²

ZABACZ WIĘCEJ



APARTAMENT B1.03  
36,93 m²     2 pokoje     balkon 8,24 m2 

Cena: 
323 137,50 zł netto
8750 zł netto/m2 

Rata kredytu:
od 1 514,00 zł/mies.

Zestawienie powierzchni (m2)

PRZEDPOKÓJ   3,02 m²
ŁAZIENKA   3,89 m²
POKÓJ   11,31 m²
POKÓJ + ANEKS   18,71 m²

ZABACZ WIĘCEJ





INWESTYCJA I WYPOCZYNEK

FINANSOWANIE

 średnie obłożenie apartamentów w Karpaczu  
to ponad 60% w ciągu roku

 najwięcej turystów i rezerwacji to także 
najlepsze przychody z najmu - doskonała  
okazja na inwestycję

 wypoczywasz i zarabiasz we własnym 
apartamencie

 nasza współpraca z firmą Immofinance zapewnia 
profesjonalne doradztwo finansowe i kredytowe

 kompleksowe wsparcie ekspertów to wygoda 
i bezpieczeństwo oraz szeroki wybór ofert z 
najlepszych banków



WYKOŃCZENIE POD KLUCZ

ZARZĄDZANIE NAJMEM

 kompleksowe wykończenie i aranżacja wnętrz 
przez profesjonalistów z firmy redNet DOM

 24 miesiące gwarancji, oszczędność czasu, 
nadzór techniczny nad przebiegiem prac

 szeroki wybór materiałów, doradztwo 
architektów wnętrz, sprawdzone ekipy

 obsługa najmu, wydawanie kluczy, sprzątanie 
oraz bieżące drobne naprawy

  rezerwacje oraz promocja i reklamą 
apartamentów

 opieka nad gośćmi podczas pobytu



 wyjątkowa lokalizacja, cisza, spokój i przepiękny 
widok na las i góry, a jednocześnie blisko 
centrum miasta i najważniejszych obiektów

 lokalizacja w najpopularnieszym i najbardziej 
znanym kurorcie w Sudetach

 średnie obłożenie apartamentów w Karpaczu to 
ponad 60% rocznie

 bezpośrednie sąsiedztwo 2 stoków narciarskich  
na górze Karpatka

 przedszkole narciarskie z instruktorem 

 unikatowa architektura kompleksu 
i wysoka funkcjonalność lokali 

 własna recepcja w budynku B1 

DLACZEGO WARTO?



SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW
tel. +48 691 051 551  
sprzedaz@karpatiaresort.pl

BIuRo SPRZEDAŻy
Karpacz, ul. Karkonoska 13, lok. 5

LoKALIZACJA oBIEKTu
Karpacz, ul. Mysliwska 5

DEWELoPER
TOP RESORTS Sp. z o.o. Karpatia Resort Sp.K.  

www.karpatiaresort.pl


