


O INWESTYCJI

Nickel Resort & Spa Grzybowo to pierwszy obiekt turystyczny,
który powstaje w ramach sieci holistycznych hoteli
apartamentowych pod marką NICKEL. 

Projekt powstał we współpracy z prestiżowymi pracowniami
architektonicznymi Ultra Architects i Q2 Studio. Jego koncepcja
nawiązuje do piaskowych wydm, wody morskiej, lokalnego torfu
oraz surowego drewna. Inspirowany lokalną fauną i florą motyw
biofiliczny przeplata się we wszystkich sferach obiektu.



UDOGODNIENIA
DLA WŁAŚCICIELI,
GOŚCI I BIZNESU

ZAKWATEROWANIE
DO 500 OSÓB

ZAPLECZE
KONFERENCYJNE

TRZY TARASY
NA DACHU

BASEN WEWNĘTRZNY, 
WANNY AROMATYCZNE

I WODNE ATRAKCJE
DLA DZIECI

RESTAURACJA
 BAR I LOUNGE

STREFA
FITNESS

STREFA
SPA & WELLNESS

PATIO WYPOCZYNKOWE
ZE STREFĄ WYDM







MODEL BIZNESOWY

 ZŁ NETTO  APARTAMENTU WŁASNOŚCI

100%

 UMOWA NAJMU POBYT WŁAŚCICIELSKI POBYT WŁAŚCICIELSKI

CENY JUŻ OD WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE LOKAL Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

324 500 W CENIE

15+10 NIELIMITOWANY  14 DNI 
POZA SEZONEM W SEZONIELAT



18-56 metraż
apartamentów 1-2 pokojowe

układy Q3/2025 termin 
realizacji 



APARTAMENT 20,91 m  2

Łazienka
 3,84 m 2

Salon + aneks
17,07 m 2

Wnętrza to miejsce, w którym harmonia i minimalizm stylu
japandi łączą się z kontekstem bałtyckiego wybrzeża.

Koncepcja w subtelny sposób nawiązuje do piaskowych
wydm, wody morskiej, lokalnego torfu oraz surowego drewna.

TYPY APARTAMENTÓW

prognozowany roczny dochód*

26 749 zł

*Niniejsza symulacja ma charakter wyłącznie przykładowy, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie może być powodem żadnych roszczeń.



W obiekcie powstaną wygodne, komfortowe, zunifikowane
apartamenty dające przestrzeń do relaksu.  To tutaj goście
i właściciele będą mogli poczuć bliskość natury i odetchnąć

od pogoni za codziennymi sprawami.

Łazienka
3,84  m 2

Salon + aneks
29,72 m2

Balkon
 4,46 m 2

TYPY APARTAMENTÓW

APARTAMENT 33,56 m  2

prognozowany roczny dochód*

42 931 zł

*Niniejsza symulacja ma charakter wyłącznie przykładowy, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie może być powodem żadnych roszczeń.



Antresola
19,42 m2

Łazienka
4,65 m 2

Salon + aneks
28,71 m 2

Balkon
 4,46 m 2

„Nieoczywiste połączenie przytulności stylu skandynawskiego,
surowości polskiego morza i harmonii stylu japońskiego tworzą

niepowtarzalny klimat do wypoczynku.”
 

- Anita Buławska, Q2 Studio

TYPY APARTAMENTÓW

APARTAMENT 52,73 m  2

prognozowany roczny dochód*

67 519 zł

*Niniejsza symulacja ma charakter wyłącznie przykładowy, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie może być powodem żadnych roszczeń.



KOŁOBRZEG

GRZYBOWO

PLAŻA

GRZYBOWO

KITESURFING

SPOT

REZERWAT

PRZYRODY

PLAŻA

NATURYSTYCZNA

SZLAK ROWEROWY

KU SŁOŃCU

Grzybowska

Nadmorska

NICKEL

RESORT & SPA

Nadmorska 81

Europejska

Kasprowicza
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CENTRUM

MIASTA

ZATOKA

GRZYBOWSKA

MORZE

BAŁTYCKIE

Całoroczny obiekt znajduje się tylko 10 minut od Kołobrzegu i ok. 450 m od
brzegu morza. Grzybowo cechują wyjątkowo szerokie plaże z białym, drobnym
piaskiem – uwielbianym przez turystów z Polski i zagranicy oraz piaszczyste
wydmy i lasy sosnowe tworzące niepowtarzalny mikroklimat. Plaża w Grzybowie
posiada prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi, przyznawane kąpieliskom
spełniającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

LOKALIZACJA



DLACZEGO WARTO?
➛ struktura obiektu, funkcjonalność pomieszczeń, atrakcje oraz lokalizacja 
     sprawiają, że inwestorzy zarabiać będą w Nickel Resort & Spa pomimo 
     sezonowości nad polskim morzem. Wypoczywasz i zarabiasz przez cały rok

➛ gotowy produkt inwestycyjny - inwestycja bezobsługowa, wynajem
     prowadzony przez profesjonalnego operatora Nickel Hospitality 

➛ bezpieczeństwo transakcji z wiarygodnym i stabilnym deweloperem

➛ korzyści podatkowe - możliwość odliczenia 23% VAT

Dołącz do społeczności inwestorów – pasjonatów kuchni, sportu,
animacji, turystyki, kultury i sztuki, dla których komfort i doznania
przyszłych Gości stoją na pierwszym miejscu. 



ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU
Nickel Development to poznańska firma deweloperska, działająca na polskim
rynku od ponad 24 lat. Jest częścią Grupy Nickel, w skład której wchodzą
również: YouNick Technology Park – pierwszy prywatny park naukowo-
technologiczny w Polsce, w którym działa ponad 100 firm, YouNick Mint –
fundusz typu Venture Capital inwestujący w innowacyjne projekty z obszarów
Healthcare oraz Industry 4.0, jak i YouNick Design – pracownia projektowa,
realizująca projekty wnętrz mieszkań oraz wykończenia pod klucz.

Inwestycje realizowane przez Nickel Development charakteryzują się
świadomym doborem lokalizacji oraz dobrze rozumianym designem –
nastawionym na mieszkańców i ich konkretne potrzeby. Nickel Development jest
wieloletnim członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) i
sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PZFD.

NICKEL HOSPITALITY

Sieć NICKEL obejmuje 3 kategorie obiektów: Resort & Spa, Luxury Resort
oraz Urban Apartments. Obecnie pracujemy także nad nowym projektem
w Szklarskiej Porębie.  

W ramach dywersyfikacji portfela powołaliśmy spółkę operatorską
NICKEL Hospitality, która zarządzać będzie nową siecią holistycznych
obiektów wypoczynkowych pod marką NICKEL. Od początku działalności
spółki jesteśmy partnerem dla lokalnych społeczności, wzbogacającym
przestrzeń w zrównoważony sposób oraz dla właścicieli lokali, którzy
zaufali nam inwestycyjnie.



NICKEL DEVELOPMENT
ul. Piątkowska 110
60-649 Poznań

506 175 176
sprzedaz@nickel.com.pl

Chętnie opowiem więcej o tym wyjątkowym
projekcie i jego przedsprzedażowej ofercie.

ZAINWESTUJ, ZARABIAJ
PRZEZ CAŁY ROK

BARBARA CZAJKA
+48 512 384 529

barbara.czajka@nickel.com.pl

MAREK SUSZCZYŃSKI
+48 512 384 527

marek.suszczynski@nickel.com.pl

ALEKSANDRA MADEJCZYK
+48 508 633 384

aleksandra.madejczyk@nickel.com.pl



DO ZOBACZENIA 
NAD MORZEM


