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Domy przy plaży
NADMORSKIE OSTROWO to kompleks 24 domów leżących zaledwie 600 m od morza. To miejsce, w
którym możesz znaleźć ciszę i spokój tuż przy wspaniałej, szerokiej piaszczystej plaży.
Złocisty piasek oraz łagodne zejście do wody zachęca do kąpieli słonecznych i morskich. Tu można
wypocząć z dala od zgiełku nadmorskich kurortów, ciesząc się obcowaniem z naturą oraz powietrzem
wypełnionym morskim aerozolem, zapachem lasu i słonecznych łąk.
Ostrowo to miejscowość położona po zachodniej stronie Jastrzębiej Góry, a ostrowskie szerokie plaże są
jednymi z najpiękniejszych nad Bałtykiem. To wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy uwielbiają
niczym nieskrępowaną wolność i długie spacery po rozległej plaży.
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Lokalizacja

Jastrzębia Góra 2,5 km
Karwia 4 km
Władysławowo 10 km
Gdańsk 75 km

NADMORSKIE OSTROWO położone jest w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce, tuż przy szlaku
wiodącym wzdłuż Bałtyku od Władysławowa aż do Karwi. Jastrzębia Góra położona jest w odległości 2,5 km,
a do Latarni Morskiej w Rozewiu jest 5 km. Jako, że nieopodal NADMORSKIEGO OSTROWA biegnie ścieżka
rowerowa, do wszystkich miejsc można też wygodnie dojechać rowerem.
Wyjątkowe położenie pozwoli Wam na korzystanie z różnych form wypoczynku. Sieć nadmorskich ścieżek
rowerowych aż do Helu umożliwi spędzanie czasu w sposób aktywny, można też wybrać się rowerem do
Dębek jadąc wspaniałymi leśnymi duktami tuż przy plaży. Uchodząca do Bałtyku tuż obok Nadmorskiego
Ostrowa Czarna Woda to atrakcja dla miłośników spływów kajakowych. Zwolennicy sportów wodnych,
żeglarstwa, a także wędkarstwa morskiego mogą w sposób pełny korzystać z uroków tego miejsca.
Ci z Was natomiast, którzy lubią jogging, mogą pobiegać brzegiem plaży lub leśnymi ścieżkami z widokiem
na morze.
Sosnowe lasy, piękne plaże i szlaki rowerowe, a do tego zdrowy nadmorski mikroklimat.
Takie jest NADMORSKIE OSTROWO.
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Natura i wolność
Po spędzonym na plaży lub na innych aktywnościach dniu możemy nadal cieszyć się słońcem w domu aż
do zmroku. Zadbaliśmy o ty, by każdy dom w miał wspaniałą ekspozycję względem stron świata. Osiedle
ukształtowane jest w ten sposób, że wszystkie domy mają strefę wypoczynkową od południa, dzięki
czemu słońce wpada do salonu i ogrodu od świtu aż do zmierzchu.
Ważne jest, aby czas spędzony w Waszym nadmorskim domu dawał gwarancję najlepszego wypoczynku
w kontakcie z naturą. Dlatego wyposażyliśmy sypialnie w olbrzymie okna, które pozwolą cieszyć się
przestrzenią i kontaktem z naturą, a z salonu wypoczynkowego na parterze zaprojektowaliśmy
bezpośrednie wyjście na własną trawiastą działkę. W sztormowe dni możemy natomiast rozkoszować się
huczącym tuż obok Bałtykiem spoglądając na trzaskający w kominku ogień. Dogodny dojazd do
Trójmiasta i dalej w głąb kraju pozwala korzystać z Waszych domów w NADMORSKIM OSTROWIE, kiedy
tylko przyjdzie Wam na to ochota. Wakacje czy tylko weekend…. to tylko zależy od Was.
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Inwestycja
Własny dom w kompleksie Nadmorskie Ostrowo stanowić może bardzo dobry produkt inwestycyjny. To
możliwość wolnego i niczym nieskrępowanego planowania wypoczynku nad samym morzem o każdej
porze roku lub zakup inwestycyjny dający ochronę kapitału i możliwość czerpania zysków z wynajmu w
okresie wakacyjnym. Nowoczesna architektura i położenie w najbliższej do morskiego brzegu lokalizacji
są gwarancją dobrej inwestycji. Wszystkie domy w inwestycji mają status lokali mieszkalnych z VAT 8%.

Kup i zarabiaj
- bezpiecznie ulokuj kapitał i ochroń przed inflacją
- korzystaj z dynamiki wzrostu turystycznego
regionu
- stwórz dodatkowe źródło przychodów
- korzystaj z atrakcyjnych wskaźników wynajmu
- odlicz VAT
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Kup i odpoczywaj
- korzystaj z najlepszego miejsca na urlop
- ciesz się wyjątkową lokalizacją
- korzystaj z uroków natury
- morze na wyciągnięcie ręki
- świeże powietrze
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Domy
Oferujemy Państwu kameralny styl na powierzchni 54 m2. Domy zostały zaprojektowane tak, aby
zapewnić Państwu najlepsze warunki do wypoczynku. Każdy dom jest dwukondygnacyjny. Parter, na
który składa się salon z aneksem kuchennym pełni rolę wypoczynkową, piętro to dwie sypialnie.
W domu są dwie łazienki, w jednej przewidzieliśmy możliwość montażu prysznica, a w drugiej wanny.
Wszystkie domy mają indywidualne trawiaste ogródki oraz miejsce parkingowe przy wejściu.
Domy mają możliwości wyboru indywidualnych pakietów wykończenia i wyposażenia wg. Państwa
potrzeb i wymagań.
Domy w kompleksie NADMORSKIE OSTROWO są ogrzewane gazem z sieci miejskiej i spełniają surowe
standardy termoizolacyjności, a dodatkowo macie możliwość zarządzać ich ogrzewaniem zdalnie.
Dlatego ich utrzymanie jest tanie o każdej porze roku.
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Kofort i bezpieczeństwo
Domy są przystosowane do montażu klimatyzacji, co pozwoli cieszyć się komfortem w upalne dni. Wiemy
też jak ważne są wieczory, które można spędzić przy ogniu we własnym salonie. Dlatego też każdy dom ma
możliwość instalacji kominka. W każdym z domów jest też oddzielne pomieszczenie, w którym mogą
Państwo przechowywać rowery, meble ogrodowe, grill, parasole ogrodowe, słowem…. wszystko, co jest
potrzebne, aby dobrze spędzić wakacje.
Kompleks wyposażony jest w kontrolę dostępu, która sprawi, że nikt niepowołany nie dostanie się na teren
osiedla. Wjazdu na teren kompleksu strzeże brama dostępna tylko dla upoważnionych do wjazdu
samochodów. Ponadto, wszystkie domy dostosowane są do montażu systemów bezpieczeństwa
gwarantujących bezpieczeństwo Państwa domów. Kompleks NADMORSKIE OSTROWO jest zamknięty i
ogrodzony
Każdy dom może być zarządzany zdalnie z dowolnego miejsca na Ziemi w zakresie kontroli dostępu,
regulacji temperatury, alarmu czy podglądu wspólnych części z kamer, a nawet symulacji obecności.
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Parter
Łazienka z prysznicem
Pomieszczenie gospodarcze
Salon z aneksem kuchennym

Jadalnia

Ogród z tarasem
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Piętro

Sypialnia północna

Łazienka z prysznicem lub wanną

Sypialnia południowa
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W standardzie

Wysokie pomieszczenia

Indywidualne ogrzewanie gazowe

Urządzona zieleń ogrodowa

Dwie łazienki z oknem

Trzon spalinowy do kominka

Miejsce na pralkę i suszarkę

Drewniane schody

Miejsce parkingowe przy domu

Ogrzewanie podłogowe
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Opcje dodatkowe

Klimatyzacja

Kominek

Pakiety wykończeniowe
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Zadaszenie ogrodowe
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Pakiety wykończeniowe
Oferujemy Państwu możliwość wykończenia lokalu pod klucz.
Przygotowaliśmy kilka propozycji wykończeń wnętrz oraz wariantów wyposażenia.
Mogą Państwo wybierać z szerokiej gamy wariantów, kolorów .i stylów.
W naszych propozycjach znajdą coś dla siebie zarówno Ci, którym bliska jest estetyka minimalistyczna,
klasyczna a także miłośnicy stylu glamour.
Stosujemy wyłącznie materiały i armaturę wysokiej klasy, która zachowają trwałość przez długi czas.
Jeżeli chcieliby Państwo zmodyfikować projekt lub zamówić projekt indywidualny, do Państwa dyspozycji
jest nasz architekt wnętrz.
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Cena zawiera :
- dom w stanie deweloperskim
- miejsce parkingowe
- zagospodarowany ogród do wyłącznego korzystania
- udział 1/24 w częściach wspólnych osiedla
Po wybudowaniu domów powierzamy zarządzanie osiedlem wyspecjalizowanej firmie administrującej
nieruchomościami. Wszelkie odczyty mediów są dokonywane w sposób zdalny . Koszty wspólne obejmują
sprzątanie i odśnieżanie części wspólnych, oświetlenie części wspólnych, ochronę zdalną i montoring osiedla oraz wywóz odpadów. Koszt ten nie przekracza 400 PLN miesięcznie.
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Kim jesteśmy ?
ROZEWIE INVEST ORLIK SP. J. TO SPÓŁKA DEWELOPERSKA DZIAŁAJĄCA NA POMORSKIM RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WAKACYJNYCH.
Realizujemy inwestycje kompleksowo od projektu po gotowy obiekt, dbając o najdrobniejsze szczegóły oraz
potrzeby naszych Klientów. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najlepiej
zrozumieć Jego potrzeby. Na życzenie Klientów realizujemy wykończenia nieruchomości w systemie “pod
klucz” oraz inne indywidualnie wprowadzane rozwiązania. Wśród zrealizowanych przez nas inwestycji są
m.in. Rozewie Park w Rozewiu, Jasne Wybrzeże i Jasna Polana w Jastrzębiej Górze.

www.rozewiepark.pl

ROZEWIE
I N V E S T
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ROZEWIE
I N V E S T
SKONTAKTUJ SIĘ
NADMORSKIE

tel. 608 088 906
e-mail : info@rozewieinvest.pl
facebook.com/nadmorskieostrowo
www.nadmorskieostrowo.pl
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