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Inwestycja

w harmonii z przyrodą

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Całoroczne apartamenty przy ulicy Osiedle Podgórze               

w Szklarskiej Porębie to wyjątkowa propozycja dla osób 

ceniących spokój oraz aktywny wypoczynek, lub też               

zainteresowanych inwestycjami typu „condo hotel”.

W inwestycji zrealizujemy 29 apartamentów w metrażach 

od 37 do 109 m2. W ofercie posiadamy m.in. apartamenty 

inwestycyjne oraz 2-poziomowe rodzinne apartamenty         

z kominkami - wszystkie zaopatrzone w balkony lub tarasy. 

Mieszkańcy będą mieli do własnej dyspozycji kameralną 

strefę wellness oraz wielostanowiskowy garaż z miejscami 

postojowymi. Wychodząc naprzeciw indywidualnym 

potrzebom naszych Klientów, oferujemy kompleksową 

usługę „fit-out’u”. 

Kameralna inwestycja w sercu gór

Kameralna inwestycja 765 m n.p.m.
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To jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce położone jest       

w dolinie rzeki Kamiennej Sudetów. Zjawiskowy krajobraz 

gór, pełen malowniczych zakątków, przyciąga przez cały 

rok amatorów kontaktu z naturą, różnorodnych form 

rekreacji oraz tych, którzy cenią aktywność i przygodę.

Walory przyrodnicze takie jak: Wodospad Szklarki, Chybotek, 

czy Wąwóz Kamieńczyka z pewnością będą atrakcją dla 

osób zainteresowanych wędrówkami po górskich szlakach.

Miłośnicy miejskich atrakcji również nie będą zawiedzeni.    

W Szklarskiej Porębie znajdują się liczne galerie i muzea 

poświęcone lokalnym twórcom oraz przyrodzie najbliższej 

okolicy. Atrakcji nie brakuje też dla najmłodszych turystów: 

Dinopark, Park Odkrywców, Park linowy Trollandia czy 

Alpine Cross to tylko kilka z wielu atrakcji stworzonych do 

rodzinnego spędzania wolnego czasu .

Tutaj po prostu nie sposób się nudzić!

Szklarska Poręba
Piękno płynące z natury Szklarska Poręba, oprócz niepowtarzalnego klimatu samej 

miejscowości, staje się doskonałym punktem startowym dla 

rozmaitych wycieczek w góry i do okolicznych atrakcji 

turystycznych. Krajobraz najwyższego szczytu Karkonoszy    

- Śnieżki, Świątynia Wang w Karpaczu, Zamek Chojnik czy 

Mały Staw, to tylko cząstka niesamowitych atrakcji, które 

skrywa ten zjawiskowy region.

Położone w pobliżu Cieplice Śląskie oraz Świeradów-Zdrój 

to znane ze swoich leczniczych wód uzdrowiska, a bogata 

oferta zabiegów medycznych to dodatkowy argument,            

by cieszyć się wyjątkowym klimatem okolic.

U naszych południowych sąsiadów - Czechów, warto      

zobaczyć m. in. Kozie Grzbiety, przepiękną dolinę Modry 

Dół lub największy wodospad Karkonoszy - wodospad 

Panczawski z punktem widokowym na jedną z najbardziej 

zachwycających panoram Karkonoszy - dolinę meandrów 

Łaby. Ten piękny krajobraz można podziwiać już niewiele 

ponad 200 metrów od granicy, do której dojazd samochodem 

ze Szklarskiej Poręby zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

Pokonując niewielką odległość można odwiedzić czeskie, 

malowniczo położone miejscowości, takie jak: Szpindlerowy

Młyn, Vrchlabí lub Rokytnice nad Jizerou. W tej okolicy 

miłośnicy sportów zimowych odnajdą znakomite trasy 

zjazdowe, a amatorzy smacznej kuchni skosztują znanych, 

regionalnych specjałów czeskiej kuchni.

Nie zabraknie też atrakcji po pobliskiej, niemieckiej stronie 

granicy - warto odwiedzić m. in. Góry Żytawskie, ruiny 

zamku na górze Oybin, czy liczne wieże widokowe na    

Pogórzu Łużyckim.

Zamek Chojnik
        17 min

Śnieżka
        1,37 h

Modry Dół
        1,24 hSzpindlerowy Młyn

        1,18 h
Rokytnice nad Jizerou

        30 min

Oybin
        1,34 h

Großchönau
        1,35 h

Motylarnia Jonsdorf
        1,34 h

Góry Żytawskie
        1,30 h

Státní Zámek Lemberk        
1,21 h

Hrad Grabštejn
        1,17 h Rezerwat

Jizerskohorské bučiny
          1,03 min

Świątynia Wang
        40 min

Termy Cieplickie
        21 min

Park Miniatur Zabytków
        35 min

Karpacz
       32 min

Vrchlabi
       1,09 h

Jablonec
       53 min

Liberec
       1,08 h

Żytawa
       1,20 h

Szklarska
Poręba

Kowary
       37 min

Świeradów
Zdr.

       20 min

Szrenica
   2 h

Wodospad
Panczawski

     2,45 h

Wodospad Kamieńczyka           
   49 min

Wodospad Szklarki
    40 min

Rezerwat
Rašeliniště Jizery

          57 min

Szlakiem
                 przygody
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Oddalony o 10 min jazdy Ośrodek Narciarstwa Biegowego 

i Biathlonu „Jakuszyce”, współorganizator m.in. zawodów 

Pucharu Świata i „Biegu Piastów”, przeznaczony jest zarówno 

dla amatorów, rozpoczynających swoją przygodę z nartami, 

jak i narciarzy na zaawansowanym poziomie. Z kolei 

miłośnicy nietypowych wrażeń mogą zobaczyć wyścigi 

psich zaprzęgów, wziąć udział w nocnym kuligu przy blasku

pochodni, a Ci, którzy cenią sobie piesze wędrówki – mogą 

skorzystać ze wspaniałych tras dla skituringu lub spacerów 

na rakietach śnieżnych.

W cieplejsze dni także nie sposób się nudzić. Rozwijając 

stale ofertę dla cyklistów, Szklarska Poręba pretenduje do 

miana „Rowerowej Stolicy Polski”, słynąc z przepięknych 

tras po malowniczych drogach Karkonoszy i Gór Izerskich. 

Ponadto znakomite warunki dla wspinaczki i kajakarstwa 

górskiego z pewnością urozmaicą czas spędzany w tej okolicy.

Szklarska Poręba - jedna z najpiękniejszych górskich 

miejscowości w Polsce, oferuje wiele możliwości aktywnego 

spędzania wolnego czasu, o każdej porze roku. Jako 

największy ośrodek narciarski w polskich Karkonoszach         

i jeden z największych w Sudetach oferuje amatorom białego

szaleństwa prawie 15 km tras zjazdowych, 14 wyciągów 

narciarskich oraz linowych kolei krzesełkowych, a także 

przeszło 150 km tras biegowych.

– tu zawsze jest sezon
Karkonosze

Szrenica 1362 m     Łabski Szczyt 1471 m     

www.sudetylift.com.pl/zima/ski-arena/

Śnieżne Kotły

A. Szrenica I
B. Szrenica II
C. Karkonosz-Express
D. Ściana
E. Świąteczny Kamień
F. Hala Szrenicka I
G. Hala Szrenicka II
H. Baby Lift

1. FIS
2. Lolobrygida
3. Śnieżynka
4. Puchatek
5. Hala Szrenicka



W te malownicze rejony, pełne całorocznych atrakcji 

doskonale wpisują się Apartamenty Forest Park. 

Stanowią doskonałą odpowiedź na potrzeby osób 

poszukujących idealnego mieszkania w sercu 

Karkonoszy, a także są gwarancją zysku dla osób      

inwestujących w tego typu nieruchomości.

Doskonała lokalizacja, infrastruktura komunikacyjna, 

krótki czas dojazdu z kluczowych miast regionu 

sprawiają, iż naturalne piękno tej okolicy wraz z jej 

licznymi atrakcjami jest praktycznie na  wyciągnięcie 

ręki dla każdego.

Piękno i natura
na wyciągnięcie ręki

A. Szrenica I
B. Szrenica II
C. Karkonosz-Express
D. Ściana
E. Świąteczny Kamień
F. Hala Szrenicka I
G. Hala Szrenicka II
H. Baby Lift

1. FIS
2. Lolobrygida
3. Śnieżynka
4. Puchatek
5. Hala Szrenicka
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Kameralna inwestycja 765 m n.p.m.

29 apartamentów od 36 do 109 m2

Mieszkania z balkonami/tarasami

23% VAT

Monitoring - istnieje możliwość sprawdzenia on-line,

co dzieje się w budynku i w jego otoczeniu

Kominki w największych apartamentach

Standard wykonania deweloperski lub „pod klucz”

29

%

Planowany start budowy jesień 2018

Czas realizacji  14 miesięcy

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Zadbamy o Twój komfort
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Dla Inwestora

przykład

Dane lokalu

Symbol: A.1.5

Metraż: 37,58 m2

Piętro: I

Atutem inwestycji tego typu jest zawieranie              

długoletniej umowy najmu już w chwili zakupu 

nieruchomości. Takie rozwiązanie gwarantuje stałą 

stopę zwrotu rewaloryzowaną o inflację oraz pełną 

bezobsługowość inwestycji.

To obecnie jedna z najpopularniejszych form lokowania 

kapitału, która cieszy się pozytywną opinią wielu 

ekspertów i zapewnia wysoką stopę zwrotu. 



Dla Rodziny

przykład

Dane lokalu

Symbol: A.2.3

Metraż: 58,32 m2

Piętro: II

Doskonała lokalizacja, funkcjonalne rozwiązania 

architektoniczne oraz kompleksowa aranżacja 

i wykończenie lokalu „pod klucz”, pozwolą 

naszym klientom nabyć lokal gotowy do użyt- 

kowania, w którym można spędzać radosne 

chwile w gronie rodzinnym i przyjaciół.



Informacje
       o Deweloperze
Zakres działań

Spółka GC Deweloper S.A. jest doświadczonym na rynku 

deweloperem, zajmującym się realizacją własnych inwestycji 

wraz z ich późniejszą komercjalizacją - powierzchni zarówno 

biurowych, jak i mieszkalnych.

Obszary współpracy z podmiotami zewnętrznymi

GC Deweloper jako spółka realizująca projekty dewelo-

perskie, poszukuje właścicieli terenów, od których mogłaby 

kupić teren pod inwestycję budownictwa wielorodzinnego 

w dużych aglomeracjach miejskich lub atrakcyjnych terenów 

– nieruchomości pod budowę biurowców, hoteli. 

GC Deweloper zainteresowany jest również znalezieniem 

właścicieli terenów - osób fizycznych lub spółek prawa 

handlowego, instytucji rządowych, samorządowych - 

posiadających ciekawe tereny, na których można by 

przeprowadzić proces  inwestycyjny. Takim Partnerom 

spółka proponuje realizację projektu deweloperskiego         

w ramach spółki celowej, w której to Partnerzy otrzymują 

nie tylko pełne wynagrodzenie za teren, ale i dużą część 

zysku wypracowanego w ramach założonej przez              

Partnerów spółki celowej. Spółka również posiada                   

w sprzedaży mieszkania, apartamenty, powierzchnie 

biurowe, powierzchnie biurowe do wynajmu, pokoje 

hotelowe sprzedawane jako produkt inwestycyjny.              

Zainteresowana jest znalezieniem pośredników do dystry-

bucji swoich produktów i znalezieniem klientów na swoje. 
Centrum Designu
Powierzchnie usługowe w Zabrzu

Żeromskiego 53
Budynek mieszkalno-usługowy we Wrocławiu

www.zeromskiego53.pl

Obecnie w komercjalizacji

Apartamenty „Forest Park” Szklarska Poręba
Wypoczynkowe apartamenty jako produkty inwestycyjne

www.gc-forestpark.pl

Osiedle „Amsterdam”
Apartamenty oraz lokale usługowe - Wrocław

www.gc-amsterdam.pl

Nicolass Business Center
Nowoczesne powierzchnie biurowe w centrum Wrocławia

www.gc-nbc.pl
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Salon sprzedaży:

GC Deweloper Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat, 50-135 Wrocław

tel. 71 321 52 00

www.gc-forestpark.pl

Specjaliści ds. sprzedaży

tel. 885 998 889

tel. 885 998 891

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Wszelkie zamieszczone powyżej treści są chronione prawami autorskimi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333). 
Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym dokumencie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi 
oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowywanie, przetwarzanie, 
publikowanie, utrwalanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia części lub 
całości materiałów zamieszczonych w niniejszym dokumencie bez zgody spółki GC Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącej właścicielem praw autorskich, jest zabronione.


