
Dziś, w momencie, gdy tak wiele 
się zmieniło, nie wyjeżdżamy już 
tak chętnie za granicę, wybieramy 
raczej urlop w Polsce. Obserwując 

wykresy z branży turystycznej, łatwo 
zauważyć, że pomimo pandemii sezon 
wakacyjny nie skończył się dla niej tak źle. 
Dzięki licznym turystom kierunki takie jak 
Wybrzeże, Mazury czy góry cieszyły się 
naprawdę dużą popularnością, porów-
nywalną praktycznie z ubiegłorocznym 

sezonem, co w obliczu pandemii jest 
naprawdę dobrym wynikiem. I tu rodzi się 
pytanie: Czy warto inwestować w nieru-
chomości wakacyjne?

Jak reaguJe rynek?
Od kilku lat obserwujemy przybywające 

na rynku obiekty oferujące najem apar-
tamentów na pobyty krótkoterminowe. 
Jednak czy one na pewno w całości zaspo-
kajają potrzeby rynku? Otóż nie i właśnie 
dlatego pojawił się na nim nowy produkt 
– apartamenty inwestycyjne o charakterze 
wakacyjnym. Zmieniająca się rzeczywi-
stość nie tylko sprawia, że decydujemy 
się na spędzanie urlopów w kraju, lecz 
także myślimy o bezpieczeństwie – naszej 
rodziny, nas samych i naszych inwestycji. 
Inwestując w prywatne nadmorskie miesz-
kanie, mamy pewność, że jest to rodzinna 
inwestycja w bezpieczny wypoczynek. 
Inwestować możemy nie tylko sami – coraz 
bardziej popularne są inwestycje rodzinne, 
wraz z dziadkami czy rodzeństwem. Taki 
zabieg daje nabywcom możliwość zakupu 
wymarzonej nieruchomości na korzyst-
nych warunkach finansowych, a także 
przede wszystkim spędzania czasu wol-
nego w rodzinnym gronie lub dzielenia się 
terminami pobytów z rodziną, gdzie każdy 
z jej członków może korzystać z nierucho-
mości we własnym zakresie. To jest zresztą 

jeden z wielu atutów takiej nieruchomo-
ści – jest ona nie tylko naszą własnością, 
którą możemy zarządzać według własnego 
uznania i potrzeb – korzystając z niej w do-
wolnym czasie – lecz możemy również 
przeznaczyć ją na wynajem, zarabiając na 
zadowalającym obłożeniu, które zagwa-
rantuje nam atrakcyjna oferta nieruchomo-
ści, a także jej lokalizacja.

W obliczu pandemii warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jedną istotną korzyść 
posiadania nieruchomości, na przykład 
w nadmorskiej lokalizacji. Duża część 
rynku pracy zmieniła sposób działania 
i wdrożyła system home office, model 
pracy zdalnej stał się tym samym nie tylko 
bardziej popularny, lecz także doceniany. 
To oznacza, że pracować możemy prak-
tycznie z każdego miejsca i nie musimy 
wcale być uzależnieni od miejsca wyko-
nywania swoich zadań. Wyobraźmy sobie 
zatem możliwość wyjścia na poranny 
spacer nad morze, by następnie wieczo-
rem, po skończonej pracy, oglądać na plaży 
zachód słońca.

gDzie szukać takich ofert?
Skupmy się na Wybrzeżu, ponieważ to 

właśnie te rejony przodują w rankingach 
popularności wśród kierunków urlopo-
wych. W nadmorskich miejscowościach 
przybywa inwestycji o charakterze waka-
cyjnym. Jedną z nich jest położona w ma-
lowniczych Dębkach, w powiecie puckim, 
inwestycja ogólnopolskiego dewelopera 
Grupa Inwest. Osiedle Słoneczne Dębki, 
bo taką nosi nazwę powstająca właśnie 
inwestycja, składa się z 16 mieszkań poło-
żonych łącznie w 8 kameralnych budyn-
kach, a jej zakończenie zaplanowane jest 
na LATO 2021. Budowa już się rozpoczęła, 
a pierwsze z mieszkań znalazły już swoich 
nabywców.

Dębki to przepiękna nadmorska miej-
scowość, która nieprzerwanie od kilku-
nastu lat przyciąga spragnionych słońca 
i dobrej zabawy turystów. To właśnie tam, 
w urokliwej części Dębek, a jednocześnie 
w odległości 800 m od plaży, powstaje 
nowe osiedle. Lokalizacja inwestycji jest 
korzystna również pod kątem dojazdu 
z każdej części Polski, w tym autostradą A1 
(odległość od Gdańska – 80 km, Puck – 25 
km). Puck i okolice to zresztą na pewno 
dobry przykład lokalizacji z potencjałem. 
Organizowane są tam światowe zawody 
sportów wodnych, powstaje też nowocze-
sna marina jachtowa, a nieduża odległość 
od Trójmiasta sprawia, że okolice te są 
bardzo atrakcyjne i często wybierane na 
wypoczynek.

inwestycyJnie, ale 
o charakterze mieszkaniowym
Oferta apartamentów wakacyjnych ma 

na pewno wiele zalet. Przede wszystkim 
jednak wygrywa lokalizacja – w tym przy-
padku wspomniana inwestycja położona 
jest zaledwie 800 m od pięknej plaży 
w Dębkach, klasyfikowanej wysoko w ran-
kingach polskiego Wybrzeża. Apartamenty 
są ponadto zaprojektowane tak, by każdy 
z nich miał oddzielne i niezależne wejście, 
dające komfort i bezpieczeństwo swoim 
mieszkańcom. Niewątpliwym atutem jest 
także własny ogródek, który przynależy 
do każdego z mieszkań. Ponadto teren jest 
zamykany bramą i są miejsca postojowe 
przed budynkiem. Jeśli dodamy do tego, 
że są to optymalne metraże (3 pokoje 
z aneksem kuchennym, 54 lub 62 mkw.), 
wykończone „pod klucz” w cenie zaku-
pu, to daje nam to w podsumowaniu nie 
tylko doskonałą lokatę kapitału, lecz także 
własny nadmorski azyl, z którego możemy 
korzystać przez cały rok.

nowość rynku nieruchomości   
– apartamenty wakacyjne

artykuł promocyJny

Osiedle Słoneczne Dębki, Grupa Inwest: 
www.slonecznedebki.pl

16 mieszkań z ogródkami w 8 kameralnych budynkach, 
800 m od plaży: www.slonecznedebki.pl 25
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