
GALERIA MEDYCZNAEGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

Nautilus Gdańsk - Etap II
Hotel **** z centrum konferencyjno-wystawienniczym,

Egzotyczna Laguna, Galeria Medyczna

MEMORANDUM INWESTYCYJNE



Wprowadzenie
Oferujemy unikalną możliwość inwestycji w wielofunkcyjny obiekt przemysłu czasu wolnego                  
z wiodącą funkcją hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie najnowszej turystycznej ikony Gdańska: 
Oceanarium Nautilus Gdańsk!

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

Oferta skierowana jest do:

Inwestorów finansowych zainteresowanych realizacją zysków kapitałowych z inwestycji
i komercjalizacji obiektu.

Inwestorów i operatorów branżowych zainteresowanych działalnością operatorską
w zakresie prowadzenia hotelu.

Inwestorów i operatorów branżowych zainteresowanych działalnością operatorską
w zakresie prowadzenia parku wodnego – Egzotyczna Laguna.

Inwestorów finansowych zainteresowanych realizacją zysków kapitałowych z wynajmu
Galerii Medycznej.

GALERIA MEDYCZNA
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Nautilus Gdańsk – unikalny obiekt
na turystycznej mapie Polski
Nautilus Gdańsk to unikalny, wielofunkcyjny obiekt przemysłu czasu wolnego, który w zrówno-
ważony sposób łączy w sobie funkcje rozrywkowe, edukacyjne i komercyjne. Całe przedsięwzięcie 
podzielone zostało na dwie fazy: Etap I, obejmujący oceanarium, kino 5D, zaplecze gastrono-
miczno-usługowe oraz Etap II, w ramach którego powstanie hotel, park wodny „Egzotyczna 
Laguna”, Galeria Medyczna, a także zaplecze gastronomiczno-usługowe. 

Nautilus Gdańsk stanowi unikalny na skalę Polski i tej części Europy obiekt
czasu wolnego, który z pewnością stanie się jednym z głównych magnesów

przyciągających turystów do Trójmiasta.  

Zasadniczym elementem zapewniającym atrakcyjność 
obiektu jest powstające w ramach Etapu I oceanarium. 
Przyjęta koncepcja realizacji tego obiektu gwarantuje,                
że będzie to atrakcja inna niż wszystkie – Nautilus              
to więcej niż oceanarium. Jest to obiekt, który oferuje 
odwiedzającym w każdym wieku przygodę w klimacie 
podmorskiej żeglugi do nieznanych atrakcji fauny i flory 
Ameryki Południowej. Oprócz klasycznych atrakcji spoty-
kanych w oceanariach, takich jak potężny zbiornik                
z rekinami i płaszczkami, akwaria z ośmiornicami, pirania-
mi i meduzami, zwiedzający będą mogli oglądać również 
wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów, a nawet 
owadów. Nie ma wątpliwości, że pingwiny Humbold-
ta, poskoczki mułowe, kapibary, bawiące się na 
wodnych zjeżdżalniach wydry, groźne tarantule              
i pracowite mrówki grzybiarki staną się gwiazdami 
Nautilusa, na równi z piraniami i rekinami. Jednak 
oprócz zwierząt Nautilus oferuje także wiele atrakcji 
charakterystycznych dla ogrodu botanicznego – tropikal-
ne palmy, mangrowce, czy budzące emocje rośliny 
owadożerne. Całość obiektu będzie tematyzowana w nie- 
zwykle efektowny sposób – odwiedzający będą mieli 
złudzenie udania się w podróż legendarnym, podwod-
nym okrętem Kapitana Nemo; wrażenie niezapomnianej 
przygody wzmacniać będzie nawiązująca do klimatu 
steampunku aranżacja wnętrz. Na dzieci i młodzież 
czekać będzie  szereg edukacyjnych eksponatów tłuma-

czących zawiłości historycznej i współczesnej morskiej 
nawigacji. Dodatkową, odrębnie biletowaną, niepowta-
rzalną atrakcją będzie kino 5D, zabierające widzów              
w kilkunastominutowy, ekstremalny lot nad Gdańskiem           
i wybrzeżem Bałtyku. Łączna powierzchnia ekspozycji 
Oceanarium Nautilus oraz towarzyszących mu atrakcji to 
18,5 tys. m2. Skala obiektu, jego unikalna atrakcyjność 
i znakomita lokalizacja pozwala oczekiwać, że Nau- 
tilus Gdańsk będzie odwiedzany łącznie przez ponad 
2 mln ludzi rocznie i z pewnością stanie się drugim po 
Starówce centrum turystycznym Gdańska, a jedno-
cześnie największą atrakcją biletowaną całego 
Trójmiasta i tej części Wybrzeża. 
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z centrum konferencyjno-
wystawienniczym

Oceanarium EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

Pasaż handlowo-usługowy RestauracjaStrefa wejścia
z restauracją

Kino 5D

Restauracja
Sky bar

GALERIA MEDYCZNA

Etap II projektu Nautilus Gdańsk to również obiekt 
przemysłu czasu wolnego, z wiodącą funkcją hotelu            
o łącznej liczbie 331 pokoi w kategorii 4*. W ramach 
kompleksu hotelowego wybudowane będzie także 
centrum konferencyjne z główną salą konferencyjną na 
1000 osób. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu będzie 
znajdował się park wodny Egzotyczna Laguna o po- 
wierzchni 6,9 tys. m2. Kolejnym elementem Etapu II 
inwestycji jest Galeria Medyczna - obiekt o powierzchni         
2,5 tys. m2, przygotowany do wynajmu dla specjalistycz-

Oba Etapy projektu Nautilus Gdańsk powstaną równolegle i będą w pełni zintegrowane funkcjo-
nalnie. Budynki, w których zlokalizowane są Etap I i Etap II inwestycji stanowią wizualnie                      
i architektonicznie jedną, spójna bryłę. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu goście hotelu, stanowiącego zasadniczy element
funkcjonalny Etapu II, będą mogli mieszkać i spędzać swój czas w bliskim sąsiedztwie 

największej atrakcji turystycznej Trójmiasta - obiektu Nautilus Gdańsk.

nych praktyk chirurgii jednego dnia. Powyższe funkcje 
będą uzupełnione o restaurację, położony na ostatniej 
kondygnacji sky bar oraz niewielkie lokale handlowe             
i usługowe, w tym lokal przeznaczony galerię sztuki.

Kompozycja funkcjonalna obiektu pozwala zakładać,                  
że stanie się on niezwykle atrakcyjnym miejscem na 
mapie wszystkich dynamicznie rozwijających się 
trendów turystycznych: turystyki rodzinnej, turystyki 
konferencyjnej i medycznej.  

5



CAŁKOWITY WKŁAD BRANŻY TURYSTYCZNEJ DO PKB W 2016 r; DANE SZACUNKOWE I PROGNOZY NA 2027 r.

2016 r.

2027 r.

6 560,1
mld EUR

ŚWIAT

9 920,2
mld EUR

ŚWIAT

1 758
mld EUR
EUROPA

2 280,2
mld EUR
EUROPA

19,4
mld EUR
POLSKA

29,6
mld EUR
POLSKA

W
YD
AT
KI
:

ZAKWATEROWANIE

TRANSPORT

ROZRYWKA

BILETY WSTĘPÓW

Zmiany społeczne zachodzące na świecie, w Europie                  
i w Polsce powodują dynamiczny rozwój przemysłu czasu 
wolnego. W krajach Europy Zachodniej, czy też szerzej – 
we wszystkich krajach, w których społeczeństwo osiągnę-
ło pewien poziom dobrobytu, od dawna zauważalny był 

Po roku 1989 w Polsce, wraz z rozwojem zamożności 
społeczeństwa, bardzo szybko zaczęły rozwijać się 
miejsca oferujące różnego rodzaju usługi związane ze 
spędzaniem czasu wolnego. Powstały centra handlowe, 
które przez wiele lat, oprócz możliwości robienia 
zakupów, stały się miejscami spotkań towarzyskich. 
Następnie przyszedł czas na szybki rozwój ofert nowo-
czesnych muzeów, które szukając sposobów uatrakcyj-
nienia swej oferty wprowadziły multimedia i interaktyw-
ność. Obecnym trendem są obiekty wielofunkcyjne              
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trend konsekwentnego wzrostu wydatków konsumentów 
na usługi podnoszące jakość spędzania czasu wolnego. 
W ślad za tym stopniowo rozwijały się branże zaspokaja-
jące tego typu potrzeby, związane z rekreacją, sportem, 
kulturą, rozrywką czy wreszcie turystyką.

z dedykowaną i tematyzowaną rozrywką, oraz ofertą 
skierowaną do szerokiego spektrum odbiorców, w której 
każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie i spędzi większą 
część dnia, niezależnie od warunków pogodowych. 
Obiekty te cieszą się rosnącym zainteresowaniem nie 
tylko wśród rodzin czy innych mniej formalnych grup 
szukających możliwości ciekawego spędzenia wolnego 
czasu, ale również inwestorów, którzy widzą w tych obiek-
tach olbrzymi potencjał inwestycyjny.

Źródło: World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism - Economic Impact 2017

Źródło: World Travel & Tourism Council: Economic Impact 2017 / World / Europe / Poland

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/poland2017.pdf

51,22% 29,70% 52,58%

RYNEK CZASU WOLNEGO
Stały wzrost przychodów i ruchu turystycznego
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Strategia PFI Future S.A. doskonale wpisuje się w ten 
rosnący trend. Pierwszym krokiem na drodze realizacji    
tej strategii jest projekt Nautilus Gdańsk. PFI Future S.A. 
wraz z Areną Gdańsk Sp. z o.o. [spółką w 100% należącą 
do Gminy Miasta Gdańsk], na mocy umowy inwestycyjnej, 
rozpoczęły realizację wspólnego Przedsięwzięcia - Kom- 
pleksu Nautilus Gdańsk. W ramach I Etapu powstanie 
pierwsze w Polsce komercyjne oceanarium tematyczne - 
kolejny odcinek cyklu „Water Worlds - Źródła pozytyw-
nych emocji”, poświęcony faunie i florze Ameryki 
Południowej.

PFI Future S.A. opracowało unikalny model współpracy      
z gminami, który polega na wspólnej inwestycji zasobów    

i środków w nowo tworzony wehikuł inwestycyjny.            
PFI Future S.A., poprzez spółki celowe, inwestuje środki 
finansowe oraz know-how, natomiast Partner Publiczny 
zapewnia działkę pod zabudowę i wsparcie inwestycji.

PFI Future S.A. oraz Arena Gdańsk Sp. z o.o., reprezentu-
jąca Partnera Publicznego - Miasto Gdańsk, rozpoczęły 
wspólnie budowę oceanarium zlokalizowanego w bezpo-
średnim sąsiedztwie stadionu Energa Gdańsk oraz 
centrum Międzynarodowych Targów Gdańskich -           
AMBEREXPO. Oceanarium jest pierwszym etapem 
inwestycji, która w dalszych etapach będzie składała 
się z hotelu z zapleczem konferencyjnym, kompleksu 
wodnego Egzotyczna Laguna oraz Galerii Medycznej. 

PRZYSZŁE TRENDY W TURYSTYCE:

większa ilość wolnego czasu spowodowana zakazem handlu w niedzielę w Polsce; 
konieczność uatrakcyjnienia obiektów handlowych;
zapotrzebowanie na rozrywkę połączoną z edukacją;
rosnąca popularność atrakcji typu „indoor” (atrakcje zadaszone).

Dochody społeczeństwa rosną wraz z siłą gospodarki, dlatego też Polacy coraz częściej poszukują 
nowych, ekscytujących sposobów spędzania wolnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Centra 
handlowe w dużej mierze zaspokajały tę potrzebę w ciągu ostatnich 10 lat, ale obecnie konsumenci coraz 
częściej poszukują alternatywnych miejsc, w których cała rodzina może spędzać czas wolny od pracy.

*  wraz z wartością gruntu na podstawie wstępnych założeń
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Gdańsk północnym oknem
Polski na świat

Gdańsk to miasto położone w północnej Polsce nad 
Morzem Bałtyckim, nad Zatoką Gdańską. To centrum 
kulturalne, naukowe i gospodarcze, oraz stolica woje- 
wództwa pomorskiego. To także ośrodek gospodarki 
morskiej z największym w Polsce terminalem kontenero-
wym. Miasto z 464 293 mieszkańcami zajmuje szóste 
miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, a siódme 
miejsce pod względem powierzchni – 261,96 km². Ośro-
dek aglomeracji gdańskiej wraz Gdynią i Sopotem tworzą 
Trójmiasto o łącznej populacji 747 000 mieszkańców.

Województwo pomorskie odwiedza rocznie 9 mln 
turystów, z czego samo Trójmiasto blisko 5 mln

(w tym dzięki komunikacji lotniczej i morskiej
 23% stanowią turyści ze Skandynawii).

W Gdańsku corocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez                  
o charakterze targów branżowych. Wiele z nich organizują 
Międzynarodowe Targi Gdańskie, znajdujące się w Cent- 
rum Wystawienniczo-kongresowym AMBEREXPO, zlokali-
zowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Nautilusa Gdańsk.
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Potencjał połączeń lotniczych
Gdańska

9 MLN
TURYSTÓW

ROCZNIE
W WOJ. 

POMORSKIM

8,8%*
WZROST GOŚCI
W 2017 ROKU

W STOSUNKU DO
2016 R.

747 000
MIESZKAŃCÓW

TRÓJMIASTA

* 
źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/wakacje-2017-pogoda-nie-zniechecila-do-gdanska-przyjechalo-jeszcze-wiecej-turystow,a,88400;

na podstawie badań Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. Brunona Synaka
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Warszawa 2,5 h

Kraków 5,5 h (trasa S7 w budowie)

Łódź 2,5 h 

Katowice 4,5 h (odcinek A1 w budowie)

Szczecin 3 h

Wrocław 5 h (S8, A1)

Rzeszów 7 h

Berlin 6 h (trasa ekspresowa S6)

odcinki w budowie

odcinki planowane

odcinki gotowe

Dostępność komunikacyjna do Trójmiasta w 2020 r.
z większych miast Polski (czas dojazdu samochodem
w godzinach).

Dużym atutem miasta jest jego wysoki i bardzo dobrze 
rozwinięty potencjał komunikacyjny – drogowy, lotniczy              
i morski, dzięki któremu Gdańsk stanowi główny węzeł 
komunikacyjny północnej Polski.
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GDAŃSK
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Warszawa

Szczecin

A1
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Przyczynia się on do wzrostu atrakcyjności marketingo-
wej, turystycznej iinwestycyjnej miasta, przyciągania 
kolejnych inwestorów, realizację nowoczesnych inwesty-
cji, a także do ciągłego wzrostu strumienia turystycznego.

Gdańsk to jedno z najlepiej
skomunikowanych polskich miast

S8

S7
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Nautilus Gdańsk 
nowa ikona Trójmiasta
Optymalna lokalizacja w nowopowstającym centrum biznesowo-rozrywkowym w bliskim
sąsiedztwie stadionu miejskiego Energa Gdańsk. Projekt wpisujący się w zakrojone na szeroką 
skalę działania rewitalizacyjne nadmorskiej dzielnicy Letnica 3.0.
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Odcinek III

Obiekt Nautilus będzie zlokalizowany w dzielnicy Letnica, 
która obecnie przechodzi proces intensywnej rewitaliza-
cji. Przed Euro 2012 Miasto zainwestowało ponad 1 mld 
zł budując stadion piłkarski, kompleks kongresowo-targo-
wy AMBEREXPO, rewitalizując fragmenty dzielnicy oraz 
inwestując w nowy układ drogowy. Dzięki inwestycjom 
miejskim, Letnica to jedna z lepiej skomunikowanych 
dzielnic Gdańska. Ma też atrakcyjne plany zagospodaro-
wania przestrzennego (w tym budowy kilku tysięcy miesz-
kań – w trakcie realizacji), które przyciągają inwestorów 
infrastrukturalnych i zapewnią dalszy rozwój tej części 
miasta. Nautilus Gdańsk z kompleksem oceanarium 
będzie niewątpliwie nową ikoną i wizytówką miasta oferu-

jącą atrakcyjne formy spędzenia wolnego czasu w po- 
łączeniu z edukacją. 

Nautilus będzie również bardzo dobrze skomunikowany 
z pozostałymi częściami miasta. Lokalizacja planowanej 
inwestycji znajduje się w odległości 6 km od centrum 
Gdańska. Istnieje wiele tras komunikacji miejskiej z nowo 
wybudowaną infrastrukturą przystankową, w tym auto- 
busową i tramwajową. Obok lokalizacji znajduje się też 
przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej, który Miasto zamierza 
włączyć do sieci codziennego użytku. Obecnie przystanek 
jest uruchamiany jedynie przy okazji wydarzeń sporto-
wych lub innych masowych imprez na stadionie Energa 
Gdańsk. Dojazd do miejsca środkami transportu publicz-
nego lub samochodem zajmuje ok. 15 minut z centrum 
Gdańska. Istniejąca infrastruktura to 5 linii autobuso-
wych, 4 linie tramwajowe oraz parking na co najmniej dwa 
tysiące samochodów. Dodatkowo zakończona w 2016 
roku budowa tunelu pod martwą Wisłą pozwoliła na 
lepsze skomunikowanie terenów Letnicy z innymi dzielni-
cami Gdańska oraz szerzej - na połączenie tych obszarów 
z siecią dróg krajowych, skracając czas podróży.
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Dobra komunikacja obiektu z pozostałymi atrakcjami, 
dzielnicami miasta, jak również portem lotniczym, 
morskim, czy dworcami PKP i PKS, zapewni łatwy dostęp 
do obiektu zarówno dla mieszkańców, jak również dla 
odwiedzających turystów.

HOTELE

Wszystkie rozwiązanie komunikacyjne połączone z odpo-
wiednią polityką marketingową i informacyjną pozwolą 
zbudować szeroki strumień turystyczny odwiedzających 
Nautilusa Gdańsk, na poziomie 2 mln osób rocznie. 
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ANIOŁKI

MŁYNISKA

OLIWA

10 min 

EUROPEJSKIE CENTRUM
SOLIDARNOŚCI

7 min 

TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ

PARK OLIWSKI
10 min

9 min

ZASPA

PRZYMORZE

GDAŃSKI OGRÓD
ZOOLOGICZNY

27 min

MUZEUM II WOJNY
ŚWIATOWEJ

9 min 

FONTANNA NEPTUNA
15 min 

11 min 

GDAŃSK
GŁÓWNY

12 min 

TWIERDZA
WISŁOUJŚCIE

10 min 
WIEŻA BARTOSA

12 min 

CENTRUM
HEVELIANUM9 min 

POLITECHNIKA
GDAŃSKA

16 min 

UNIWERSYTET
GDAŃSKI

MUZEUM NARODOWE
12 min 

PRZERÓBKA

Nowa Letnica
z Kompleksem Nautilus Gdańsk

to nowe serce Miasta

PKS
GDAŃSK-OLIWA

12 min 

Aleja Macieja Płażyńskiego

Po
ko

le
ń 

Le
ch

ii G
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ńs
k

DK 91

STADION ENERGA
GDAŃSK

NAUTILUS GDAŃSK

CENTRUM
WYSTAWIENNICZO-

KONGRESOWE
AMBER EXPO

WRZESZCZ

LETNICA

PORT LOTNICZY
22 min 

PORT GDAŃSK
14 min 
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Szczegółowy opis 
projektu Nautilus Gdańsk Etap II
Etap II projektu Nautilus Gdańsk to duży, wielofunkcyjny obiekt hotelowo-konferencyjny,         
uzupełniony funkcjami przemysłu czasu wolnego: parkiem wodnym Egzotyczna Laguna, galerią 
sztuki, zapleczem gastronomiczno-usługowym, a także Galerią Medyczną. Obiekt bezpośrednio 
przylega do najnowszej turystycznej ikony Trójmiasta – obiektu Nautilus Gdańsk Etap I, czyli 
kompleksu rozrywkowo-edukacyjnego obejmującego niezwykle atrakcyjne oceanarium, kino 5D 
i inne atrakcje skierowane do szerokiego grona turystów i mieszkańców.

HOTEL
Zasadnicza część Etapu II planowanej inwestycji to obiekt 
hotelowy o łącznej liczbie pokoi 331, kategorii 4*,                 
o powierzchni użytkowej 9,8 tys. m2. Pokoje hotelowe             
o powierzchni od 23 do 32 m2 położone będą na pięciu 
kondygnacjach od trzeciego do siódmego piętra. Oprócz 
pokoi standardowych w hotelu znajdzie się 5 luksuso-
wych apartamentów o powierzchni 80 m2 oraz jeden 
apartament Prezydencki o powierzchni 140 m2. Pokoje 
zostały zaprojektowane w ten sposób, aby spełniać 
wymogi większości najbardziej popularnych sieci hotelo-

Szczegółowy opis funkcjonalności projektu Nautilus Gdańsk Etap II:

wych. Na ostatniej kondygnacji hotelu znajdzie się sky bar 
z tarasem na dachu o powierzchni 250 m2. Do bezpo-
średniego zaplecza hotelowego należy lobby hotelowe         
o wysokości 7 m, znajdujące się na parterze wraz                   
z recepcją, restauracją oraz drink-barem. W tej części 
usytuowane są również dwa niewielkie lokale handlowe     
o powierzchni 150 i 44 m2. Do bezpośredniego zaplecza 
hotelowego zaliczyć należy również kryty parking na par- 
terze, zaplecze magazynowe, pomieszczenia socjalne dla 
pracowników, pomieszczenie pralni itp.

331 pokoi kategorii 4* o łącznej powierzchni 9,8 tys. m2

5 kondygnacji pokoi hotelowych o powierzchni od 23 do 32 m2

5 luksusowych apartamentów o powierzchni 80 m2 oraz jeden Prezydencki o powierzchni 140 m2

sky bar o powierzchni 250 m2

CENTRUM KONFERENCYJNE
Kolejnym, kluczowym obiektem Etapu II, związanym 
funkcjonalnie z hotelem, jest zaplanowane na 2 piętrze 
obiektu centrum konferencyjne o łącznej powierzchni    
3,5 tys m2, składające się z dużej sali konferencyjnej            
o powierzchni 1011 m2, mogącej pomieścić w układzie 
teatralnym 1000 widzów, a także kilku mniejszych sal 

konferencyjnych. Duża sala konferencyjna ma możliwość 
bycia podzieloną na mniejsze pomieszczenia. W centrum 
konferencyjnym znajduje się również zaplecze cate- 
ringowe, bezpośrednio połączone z kuchnią restauracji 
znajdującej się na parterze. 

łączna powierzchnia - 3,5 tys m2

kilka sal konferencyjnych, w tym jedna duża o powierzchni 1011 m2, mieszcząca 1000 widzów
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GALERIA MEDYCZNA
Samodzielnym obiektem niezależnym od hotelu,                  
a należącym do Etapu II inwestycji Nautilus Gdańsk, jest 
Galeria Medyczna. To położony na drugiej i trzeciej 
kondygnacji zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni      
2 700 m2, przygotowany pod wynajem dla prywatnych                  
praktyk medycznych i chirurgii jednego dnia. Zakładamy, 
że w Galerii Medycznej mogą znaleźć się zarówno gabine-
ty lekarskie niewymagające specjalistycznego przygoto-
wania, jak również gabinety przeznaczone do prowadze-

łączna powierzchnia -  2 700 m2

EGZOTYCZNA LAGUNA
Oddzielnym obiektem stanowiącym drugą, obok hotelu, 
zasadniczą funkcjonalność Etapu II projektu Nautilus, jest 
park wodny Egzotyczna Laguna. Jest to unikalny 
kompleks o wyjątkowej atrakcyjności, składający się             
z zespołu basenów rekreacyjnych, kompleksu saunarium, 
pomieszczeń do odnowy biologicznej i sali fitness, 
uzupełniony barami i miejscami do relaksu w wakacyjnym 
klimacie. Egzotyczna Laguna znajduje się na 3 i 4 kondy-
gnacji obiektu. Posiada również ogród z miejscami do 
wypoczynku na osłoniętej od wiatru części  dachu. Szcze-
gólną atrakcją Egzotycznej Laguny będzie możliwość 
bezpośredniego przejścia z hali basenowej do groty 
znajdującej się w sąsiednim budynku oceanarium. W tej 
niewielkiej jaskini będą baseny otoczone szklanymi 
ścianami najatrakcyjniejszego zbiornika oceanarium – 
akwarium z rekinami i płaszczkami. Egzotyczna Laguna 
będzie dostępna zarówno dla zewnętrznych klientów 
jako odrębnie biletowana atrakcja, jak i dla gości hotelo-
wych – obiekt ma bezpośrednie, wewnętrzne połączenie 
z częścią hotelową. Obiekt będzie zatem stanowił niezwy-
kle atrakcyjne zaplecze basenowe dla gości hotelowych. 

łączna powierzchnia -  6 900 m2

baseny rekreacyjne, kompleks saunarium, 
pomieszczenia do odnowy biologicznej i fitness
grota w otoczeniu akwariów z rekinami
i płaszczkami

nia tak zwanej chirurgii jednego dnia. W ramach wynajmu 
pomieszczeń dla praktyk lekarskich na terenie Galerii 
Medycznej, Spółka Secret Continental będzie również 
świadczyła kompleksowe usługi dla tych podmiotów, 
takie jak obsługa rejestracji, dostawa i rozliczanie 
mediów, usługi sprzątania, ochrona oraz zapewnienie 
przyjaznego i pozytywnego otoczenia Hotelu i zlokalizo-
wanych wokół niego atrakcji. 
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Model Biznesowy Etapu II
Nautilus Gdańsk
Podmiotem realizującym II Fazę projektu inwestycyjnego Nautilus Gdańsk jest spółka celowa 
Secret Continental Sp. z o.o. Spółka została utworzona przez PFI Future S.A., a kolejnym wspólni-
kiem stanie się Nautilus Gdańsk Sp. z o.o., której udziałowcami są: PFI Future S.A. i Arena Gdańsk 
Sp. z o.o. (100% spółka komunalna Miasta Gdańsk). Większościowym udziałowcem Secret Conti-
nental Sp. z o.o. jest PFI Future S.A.

Mniejszościowe udziały w Secret Continental zostaną pokryte przez Nautilus Gdańsk Sp. z o.o.     
aportem w postaci działki gruntu, niezbędnej do realizacji Etapu II.

W zakładanym modelu biznesowym, Spółka Secret Conti-
nental będzie wyłącznym inwestorem realizującym Etap II 
projektu Nautilus Gdańsk. Rolą Spółki będzie całościowe 
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, w tym 

pozyskanie finansowania dłużnego, nadzór nad proce-
sem projektowania oraz realizacji inwestycji. Będzie to 
również podmiot, który będzie odpowiedzialny za komer-
cjalizację powstałego obiektu.

Secret Continental
Sp. z o.o. 

PFI Future
S.A.

udział
wiekszościowy

udział
mniejszościowy

49% 51%

Nautilus Gdańsk
Sp. z o.o.

PFI Future
S.A.

Arena Gdańsk
Sp. z o.o.
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Planowany model biznesowy zakłada sprzedaż przez 
Secret Continental pokoi hotelowych, które zostaną 
prawnie wyodrębnione jako odrębne lokale. Jednym           
z możliwych modeli realizacji przedsięwzięcie będzie 
formuła condohotelu – właściciele lokali w oparciu               
o długoterminową umowę powierzą zarządzanie lokala-
mi Spółce Secret Continental lub innemu podmiotowi, 
który na postawie zawartych umów będzie zarządzał 
nieruchomością. 

W odniesieniu do pozostałej części budynku, obejmującej 
Galerię Medyczną, lokale usługowe, centrum konferen-

Oba Etapy projektu Nautilus Gdańsk powstaną równolegle          i będą w pełni zintegrowane funkcjonalnie. Budynki,                      w 

których zlokalizowane są Etap I i Etap II inwestycji stanowią wizualnie i architektonicznie jedną, spójna bryłę.         Dzięki takiemu 

rozwiązaniu goście hotelu, stanowiącego zasadniczy element funkcjonalny Etapu II, będą mieli                odczucie mieszkania omalże 

„przez ścianę” z największą nowoczesną atrakcją Trójmiasta.

cyjne oraz zaplecze bezpośrednio związane z działalno-
ścią hotelu, Spółka Secret Continental będzie realizowała 
stałe przychody z najmu tych powierzchni. 

Na obecnym etapie zakładamy, że Spółka Secret Conti-
nental będzie operatorem Egzotycznej Laguny, realizując 
przychody z biletów, a także pozostałe przychody –              
z organizacji eventów, całościowego wynajmu obiektu, 
udostępniania strefy basenowej gościom hotelowym, 
prowadzenia baru itp. Nie wykluczamy jednak dzierżawy 
Egzotycznej Laguny w całości operatorowi branżowemu.

Przedmiotem niniejszej oferty inwestycyjnej jest nabycie od PFI Future
uzgodnionej liczby udziałów w spółce Secret Continental.

Główne funkcje kompleksu Secret Continental

HOTEL

EGZOTYCZNA
LAGUNA

GALERIA
MEDYCZNA

CENTRUM
KONFERENCYJNE
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Strumienie Przychodowe
projektu Nautilus Gdańsk Etap II 
Przychody, które będą generowane przez spółkę celową Secret Continental, zarządzającą drugim 
etapem projektu Nautilus Gdańsk, składają się z kilku strumieni i są uzależnione od ostatecznego 
modelu operatorskiego poszczególnych funkcji. 

W wariancie podstawowym zakładamy, że Spółka w trak- 
cie procesu inwestycyjnego wydzieli i sprzeda pokoje 
hotelowe jako odrębne lokale inwestycyjne w formule 
condohotelu. Spółka pozostanie jednak właścicielem 
pozostałych powierzchni, w tym całego zaplecza hotelo-
wego, restauracji, sky baru, centrum konferencyjnego 
oraz parkingu, które będą dzierżawione operatorowi 
hotelowemu. 

Kluczowym źródłem stałych przychodów będzie komer-
cjalizacja parku wodnego Egzotyczna Laguna. W modelu 

HOTELE

podstawowym zakładamy, że operatorem Egzotycznej 
Laguny będzie spółka Secret Continental, realizująca 
koszty i przychody zarządzania obiektem.
 
Kolejnym źródłem przychodów Spółki Secret Continental 
będzie komercjalizacja powierzchni handlowej i usługo-
wej. Spółka będzie realizować przychody z najmu 
powierzchni zlokalizowanych na parterze: lokalu usługo-
wego, dwóch lokali sklepowych oraz położonego na 
drugim piętrze lokalu usługowego przeznaczonego 
wstępnie na budowę galerii sztuki.

przychody z najmu
powierzchni komercyjnych
(lokale usługowe,
sklep, galeria sztuki)

przychody
z prowadzenia
Egzotycznej Laguny
(bilety i przychody

przychody z działalności
hotelowej oraz restauracji,
sky baru i parkingu

przychody ze sprzedaży
pokoi hotelowych
rozproszonym inwestorom
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Jednorazowe przychody ze sprzedaży pokoi hotelowych – Spółka Secret Continental już na etapie 
inwestycyjnym rozpocznie proces sprzedaży pokoi hotelowych w systemie condohotelu indywidu-
alnym inwestorom. Do sprzedaży zostanie zaoferowanych 331 pokoi hotelowych o średniej 
powierzchni 31 m2. 

W fazie operacyjnej Spółka Secret Continental, będąca właścicielem całego obiektu (z wyjątkiem 
lokali hotelowych), będzie osiągać następujące przychody:

Przychody z zarządzania parkiem wodnym Egzotyczna Laguna
Zasadniczym przychodem będą bilety wstępu. Zakładana frekwencja to 600 000 osób rocznie, co przy średniej cenie biletu 
netto 30 PLN daje łączne roczne przychody w kwocie 18 mln PLN. Kwota ta będzie zwiększona o dodatkowe przychody 
generowane w Egzotycznej Lagunie – z punktu gastronomicznego, saunarium, lekcji pływania i innych zorganizowanych 
zajęć sportowych, a także z oddzielnie biletowanego wstępu do jaskini z akwarium z rekinami, znajdującego się w obrębie 
sąsiedniego oceanarium, tuż przy najbardziej atrakcyjnym zbiorniku z rekinami. Ponadto Egzotyczna Laguna będzie             
w sezonie letnim oraz w weekendy generować przychody z wieczornych imprez tanecznych, utrzymanych w klimacie 
hiszpańskiej Ibizy. Zakładamy konserwatywnie uzyskanie 30% EBIDTA w kwocie 4,5 mln PLN.

Przychody z wynajmu operatorowi hotelowemu wszystkich powierzchni i pomieszczeń niezbędnych do prowa-
dzenia hotelu:
w tym centrum konferencyjnego, zaplecza technicznego hotelu, restauracji, położonego na ostatnim piętrze sky baru oraz 
obliczonego na 40 miejsc krytego parkingu.  Łączna powierzchnia użytkowa powyższych pomieszczeń zaplecza hotelowe-
go to ok. 11 tys m2.

Wynajem powierzchni Galerii Medycznej
Kolejnym źródłem przychodów Spółki Secret Continental będzie wynajem powierzchni Galerii Medycznej, czyli specjali-
stycznych pomieszczeń przygotowanych pod wymogi prowadzenia praktyk medycznych, w tym zabiegów chirurgii           
jednego dnia. Usługa wynajmu gabinetów wzbogacona będzie o usługi dodatkowe, typu prowadzenie wspólnej rejestracji 
itp. Łączna powierzchnia Galerii Medycznej to 2 700 m2, a z jej wynajmu Secret Continetal powinien osiągnąć blisko          
2,0 mln PLN rocznie.

Najem lokali komercyjnych
Ostatnią kategorią przychodów realizowanych przez Spółkę Secret Continental będzie najem lokali komercyjnych                  
o łącznej powierzchni 1700 m2, w skład których wchodzą: lokal usługowy na parterze, dwa niewielkie lokale handlowe            
w obrębie lobby hotelowego oraz niewielki lokal usługowy na 1 piętrze, przeznaczony wstępnie na galerię sztuki. 

Szczegółowy opis źródeł przychodów

Przychody uzyskane
z najmu
lokali komercyjnych

11,4%

Przychody uzyskane z dzierżawy
pomieszczeń zaplecza hotelowego

4,2%

Przychody uzyskane
z wynajmu powierzchni
Galerii Medycznej

8,4%

Przychody wynikające ze sprzedaży
biletów do parku wodnego

Egzotyczna Laguna
(EBIDTA 4,5 mln PLN) 

76%

Jednorazowe
przychody
wynikające

ze sprzedaży
pokoi hotelowych

Stałe przychody
z działalności
operacyjnej
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Alternatywne
warianty przychodowe

1.
Planowany model operacyjny zakłada sprzedaż pokoi 
hotelowych jako wyodrębnionych prawnie lokali w syste-
mie condohotelu. Niemniej jednak nie wykluczamy 
odmiennego sposobu realizacji tej części inwestycji.          
W szczególności, w przypadku gdyby ewentualny 
inwestor kapitałowy był zainteresowany również działal-
nością operacyjną w branży hotelowej, możliwe jest 
prowadzenie hotelu przez Spółkę Secret Continental          
w układzie pełnej własności obiektu. W tym wariancie 
jednorazowe przychody ze sprzedaży lokali oraz stałe 
przychody z dzierżawy centrum konferencyjnego i zaple-
cza hotelowego operatorowi hotelowemu zostaną zastą-
pione stałymi przychodami z działalności operacyjnej 
hotelu. 

2.
Planowany model operacyjny parku wodnego Egzotyczna 
Laguna zakłada, że Spółka Secret Continental będzie jej 
operatorem, który realizuje pełne przychody i ponosi 
pełne koszty jej utrzymania. Nie wykluczamy jednak 
możliwości wynajęcia całego obiektu operatorowi 
branżowemu. Dzięki możliwości prawnego wydzielenia 
Egzotycznej Laguny jako odrębnego lokalu, możliwa jest 
też sprzedaż tego obiektu zainteresowanemu podmioto-
wi. W takim przypadku przychodem Spółki Secret Conti-
nental nie będą przychody ze sprzedaży biletów pomniej-
szone o koszty operacyjne, lecz stały czynsz dzierżawny, 
względnie jednorazowy przychód ze sprzedaży obiektu. 

HOTELE
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Nautilus Gdańsk - widok na plac wejściowy
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Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są 
wielofunkcyjne, edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, łączące unikatowość z użytecznością oraz 
walorem edukacyjnym, odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności, dostosowane do dynamicz-
nie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową wysoką 
frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu, a także inwestycje mieszkaniowe, biurowe i hotelowe towarzyszące 
obiektom edukacyjno-rozrywkowym lub stanowiące samodzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Nieruchomości
nowatorskie podejście do biznesu 

Nasze główne produkty

ErgoCity
PFI Future S.A. jest twórcą nowej filozofii budowy zrównoważonego nowoczesnego osiedla, miejsca dobrego 
do życia, pracy i wypoczynku. To inteligentne osiedle, gdzie realizowane są miejskie programy prospołeczne    
i proekologiczne, wychodzące na przeciw światowym trendom nowoczesnego budownictwa i ekologii.

Water Worlds – Źródła Pozytywnych Emocji 
Obiekty realizowane są w oparciu o licencję PFI Future S.A. na edukacyjne i rozrywkowe Wielofunkcyjne 
Obiekty Strefy Czasu Wolnego poświęcone tematyce odkrywania kontynentów i egzotycznych części świata. 
Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne miejsca spędzania czasu wolnego przez całe 
rodziny oraz potrzebę wzmocnienia atrakcyjności turystycznej dużych miast i aglomeracji, mając pozytywny 
wpływ na rozwój całego przemysłu turystycznego w mieście. 

Exotic Lagoon 
Wodny park z saunarium, zapewniający aktywny relaks dla całej rodziny. Egzotyczna Laguna to koncept 
zapewniający swoim gościom dawkę egzotycznych, pozytywnych i słonecznych emocji przez cały rok. 

Kids’ Zoo
to interaktywna strefa zabaw i rozrywki dostosowana dla grup wiekowych wśród dzieci w wieku od 4 do 14 
lat, przybliżająca dzieciom świat zwierząt. Specjalnie przygotowane dla tych grup wiekowych miejsca zabaw      
i rozrywki mogą być połączone ze „zwierzęcym przedszkolem”, które umożliwia najmłodszym kontakt                  
z małymi zwierzętami pod okiem opiekuna.

Hello Poland
to internetowa platforma umożliwiająca turystom z całego świata szybki, wygodny i bezpieczny zakup biletów 
wstępu do atrakcji turystycznych oraz pozostałych usług związanych z podróżowaniem. To również jedyny    
na rynku system umożliwiający zakup wielu biletów i usług w jednej transakcji.

WATER W    RLDS
ŹRÓDŁA POZYTYWNYCH EMOCJI

EGZOTYCZNA LAGUNA
SŁONECZNA KĄPIEL PRZEZ CAŁY ROK

Zarządzanie nieruchomościami - Aqua Serwis S.A.
Główny obszar działalności Spółki to przejmowanie odpowiedzialności i obowiązków właściciela nieruchomo-
ści w skomplikowanych obszarach zarządczych, których poprawne prowadzenie gwarantuje właściwe i nieza-
kłócone funkcjonowanie obiektu. Jest liderem we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i pomysłów, dzięki 
którym możliwe jest wykorzystanie dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawniać i zoptymalizować 
procesy zarządzania.

PARTNER

PARTNER
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ZRÓWNOWAŻONE, MODELOWE

OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI

NAJWIĘKSZA ATRAKCJA TURYSTYCZNA

POLSKIEGO WYBRZEŻA

UINIKALNY KOMPLEKS ROZRYWKOWY

- NOWA IKONA ZACHODNIEGO

WYBRZEŻA BAŁTYKU
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Zastrzeżenia Prawne

Autorem niniejszej Prezentacji jest PFI Future S.A.  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 19. PFI Future S.A. to wchodząca w skład 

Grupy Kapitałowej PFI Global spółka powołana do przygotowania i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, głównie w branży edukacyj-

no-rozrywkowej. PFI Future S.A. skupia unikatowe kompetencje spółek należących do Grupy PFI Global oraz spółek partnerskich, dzięki 

którym ma możliwość realizacji nowatorskich przedsięwzięć inwestycyjnych, poprzez powoływane spółki celowe, które mogą być zawiązy-

wane w partnerstwie z samorządami oraz partnerami komercyjnymi. 

Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są wielofunkcyjne, 

edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz 

dostosowane do dynamicznie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową 

wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu.

Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja) ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29). Prezentacja nie może być również traktowana w szczególności jako porada 

inwestycyjna, prawna lub podatkowa bądź oferta lub rekomendacja w odniesieniu do transakcji dotyczących jakichkolwiek instrumentów 

finansowych. Prezentacja nie jest także wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji 

inwestora. 

Prezentacja wykonana została z należytą starannością, przy wykorzystaniu źródeł informacji, które PFI Future S.A. uznaje za wiarygodne. 

Prezentacja oparta jest jednakże na założeniach, które mogą ale nie muszą okazać się prawidłowe. W związku z powyższym, informacje 

umieszczone w Prezentacji nie mogą być traktowane jako wiążące oświadczenia Spółki w zakresie przyszłych wyników inwestycyjnych. 

Prognozy zawarte w Prezentacji są obciążone szeregiem ryzyk i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Informacje zawarte       

w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji podmiotów zewnętrznych i w każdym przypadku mogą podlegać zmianom.

Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w Prezentacji ponosi sam inwestor. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 

inwestor powinien samodzielnie ocenić ryzyka inwestycji, określić jej potencjalne korzyści oraz ewentualne straty, jak również w szczegól-

ności wziąć pod uwagę zmieniające się czynniki rynkowe oraz społeczne.

Spółka, jej udziałowcy, członkowie organów, ani żaden podmiot powiązany ze Spółką nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki 

decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność tą ponoszą wyłącznie podmioty 

z niej korzystające. Treść Prezentacji nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozu-

miane zapewnienia lub gwarancje Spółki. Spółka nie będzie zobowiązana do weryfikacji, potwierdzenia ani podawania do wiadomości 

publicznej żadnych aktualizacji informacji oraz prognoz w zawartych w Prezentacji, powstałych m.in. z uwagi na zmiany zamiarów Spółki 

lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, które będą miały wpływ na informacje w Prezentacji. 

Ani niniejszy materiał, ani jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na teryto-

rium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpo-

wszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą 

w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.
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Zobacz również:

Memorandum inwestycyjne Nautilus Gdańsk - Etap I
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PFI Future S.A.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

tel.: 71 712 73 00
biuro@pfi-future.eu
www.pfi-future.eu


