
Chociaż pogoda z początkiem maja 
nie rozpieszczała nas promieniami 
słońca, to jednak doczekaliśmy 
się wreszcie prawdziwej wiosny, 

a momentami już nawet lata. Kwitną 
drzewa i kwiaty, wieczory stają się coraz 
dłuższe i cieplejsze, znoszone są kolejne 
obostrzenia związane z COVID-19, 
a my zaczynamy coraz częściej myśleć 
o wakacjach. Część z nas ma z pewnością 
zarezerwowane miejsce na wypoczynek 
z rodziną czy też przyjaciółmi i w myślach 
stąpa już po piaszczystej plaży. Oczywiście 
jak zawsze pojawia się dylemat: wybrać 
się nad morze, w góry, a może jednak nad 
warmińskie jeziora. W obecnej sytuacji 
problem jednak staje się nie to, w którym 
kierunku się udamy, lecz to, czy będą dla 
nas miejsca w naszym ukochanym hotelu 
czy też pensjonacie – w najgorętszym 
sezonie dla hotelarzy.

GorąCy sezon
Od dłuższego czasu spotykamy się 

z sytuacją, w której najbardziej pożądane 
miejsca musimy rezerwować już zimą, 
by mieć pewność ich dostępności, a nie 
zawsze jest to możliwe, chociażby ze 
wzglądu na nasze obowiązki zawodowe 
i brak możliwości planowania z tak dużym 
wyprzedzeniem. Ostatnio rezerwując po-
byt na długi weekend w Dębkach, spotka-
łyśmy się z odpowiedzią właściciela, że od 
zeszłego roku ma pełne obłożenie w tym 
terminie. A gdyby tak jednak nie musieć 

się o to martwić? I mieć pewność, że nasze 
ukochane miejsce, z którym mamy najmil-
sze wspomnienia, jest zawsze dostępne?

Z gotowym rozwiązaniem przychodzą 
do nas deweloperzy, którzy prezentują 
wachlarze możliwości zakupu pięknych 
apartamentów nie tylko wakacyjnych, 
lecz także całorocznych. Województwo 
pomorskie od lat cieszy się największym 
powodzeniem wśród Polaków, nie tylko 
ze względu na piękne plaże i odświeżającą 
morską bryzę, lecz także dlatego, że z wielu 
zakątków Polski mamy świetny dojazd 
autostradą. Jednym z popularniejszych 
celów – szczególnie dla osób szukających 
spokoju i spędzenia wakacji bez całej masy 
nadmorskich straganów i tłumu plażowi-
czów – są Dębki w powiecie puckim. Jest 
to raczej mała miejscowość z przepiękną 
długą i szeroką plażą, szczególnie uwielbia-
na przez rodziny z dziećmi. Co takiego ma 
w sobie to miasteczko? Przede wszystkim 
znajdziemy tu jedną z najpiękniejszych 
plaż w Polsce. Jest to też najszersza plaża 
w Polsce, a piasek łączy tu złocisty kolor 
z idealną niemalże konsystencją. Z każdego 
miejsca w Dębkach do plaży dojdziemy 
w mniej więcej 15 minut. Plaża w Dębkach 
rozciąga się pomiędzy 18 a 26 wejściem. 
Każde z wejść jest inne, ma swój unikalny 
charakter i klimat. Mimo rosnącej popular-
ności miasteczka, wciąż w sezonie jest tu 
spokojniej niż w okolicznych nadmorskich 
kurortach – w Karwi, Jastrzębiej Górze 
czy Władysławowie.

słoneCzne Dębki
W Dębkach coraz częściej spotykamy 

się z ofertą deweloperów, którzy sprzedają 
apartamenty lub całe domki – najczęściej 
z własnymi ogródkami, gdyż to właśnie ta 
własna przestrzeń jest obecnie najbardziej 
pożądana. Przykładem takiej inwestycji 
jest osiedle Słoneczne Dębki warszawskiej 
firmy Grupa Inwest, usytuowane w cichej 
i spokojnej części Dębek, w bliskiej odle-
głości od morza. Osiedle składa się z 16 
mieszkań położonych w ośmiu budyn-
kach o optymalnych metrażach od 54 do 
61 mkw. Układy mieszkań zaplanowane 
zostały tak, by zadbać o wygodę i komfort 
mieszkańców, dając im poczucie prywatno-
ści, a jednocześnie dbając o ich bezpieczeń-
stwo. Co bardzo ważne, każde mieszkanie 
ma niezależne wejście, ogródek oraz 
miejsce postojowe. Kupując mieszkanie 
nawet na własne potrzeby, można również 
skorzystać z możliwości opieki nad obiek-
tem podczas nieobecności właściciela oraz 
zawarcia umowy z operatorem najmu, 
z uwzględnieniem harmonogramu przyjaz-
dów właściciela nieruchomości. Inwestor 
oferuje mieszkania w stanie deweloper-
skim oraz wykończone pod klucz, co wy-
daje się być świetnym rozwiązaniem, gdyż 
klienci będą mogli praktycznie od razu 
korzystać z mieszkań, oszczędzając czas na 
wykańczanie wnętrz. Oddanie inwestycji 
zaplanowano na lipiec 2021, co sprawia, 
że zdążymy wykorzystać w pełni sezon 
letni. Deweloper w dniach 3–6 czerwca 
organizuje dzień otwarty, w ramach, 
którego można obejrzeć inwestycję oraz 
porozmawiać z przedstawicielem, jeśli 
zatem wybierają się Państwo na majówkę 
nad polskie wybrzeże, to warto rozważyć 
odwiedzenie Dębek.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że 
coraz częściej wybieramy na wakacyjny 
wyjazd naszą rodzimą Polskę. Szukając 
miejsca na wypoczynek, możemy mieć 
spory problem, gdyż miejsca gwarantujące 
intymność i bezpieczeństwo wyprzedają 
się w pierwszej kolejności. Warto zatem 
rozważyć zakup własnego lokum, które 
może stać się naszym nadmorskim azylem, 
z którego możemy korzystać przez cały 
rok, ale które może być także świetną 
lokatą kapitału.

Beata Bobkiewicz Emilia Chrastina

Artykuł powstał przy współpracy
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Wakacje, czas zacząć!
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