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LAKE HILL Resort & Spa. Wprost Nieruchomości sprzedaje luksusowe apartamenty w Karkonoszach 

 

LAKE HILL Resort & Spa to kompleks wypoczynkowy bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Sosnówka w południowej części 

Kotliny Jeleniogórskiej, w otoczeniu Karkonoszy. Obiekt utrzymany w standardzie czterogwiazdkowym składać będzie się 

ze 185 apartamentów. Właśnie ruszyła strona projektu www.lakehill.pl, w którego przygotowaniu czynnie zaangażowany 

jest zespół Wprost Nieruchomości.  

 

LAKE HILL Resort & Spa powstaje na działce o powierzchni 3 ha w miejscowości Sosnówka położonej bezpośrednio nad 

zalewem Sosnówka, z panoramicznym widokiem na szczyty Karkonoszy. Inwestycja jest budowana w modelu Condo 

Hotelu. Obiekt ma standard 4 gwiazdek. Na zaplecze hotelowe składają się m.in. baseny wewnętrzny i zewnętrzny z 

podgrzewana wodą, gabinety  spa, sauny parowe i suche, jacuzzi, strefa fitness, restauracje serwujące kuchnię 

regionalną oraz międzynarodową, bar, reprezentacyjny hol i sale konferencyjne, a także bawialnie dla dzieci. Nad 

brzegiem Zbiornika Sosnówka usytuowana zostanie marina do dyspozycji właścicieli oraz gości apartamentów. Każdy 

apartament będzie miał ogródek, balkon lub taras oraz indywidualne miejsce parkingowe. 

 

Apartamenty LAKE HILL Resort & Spa w przeważającej ilości będą dwupokojowe, o powierzchni od 32 m kw. (ok. 70 

proc. inwestycji). Z większości będzie się roztaczał niezapomniany widok na jezioro oraz szczyty Karkonoszy. Model 

Condo Hotelu zakłada 10-letnią umowę najmu z operatorem. Operator, który ma ponad 30 lat doświadczenia na tym 

rynku, gwarantuje 8 % rentowności w skali roku.  

 

Inwestorem obiektu jest Artur Kozieja, którego rodzina od ponad 30 lat prowadzi hotele w okolicach Karpacza. On sam 

jest właścicielem Europlanu, firmy inwestycyjnej, która od 2004 r. zajmuje się realizacją deweloperskich projektów 

komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce. 

 

Zespół Wprost Nieruchomości jest zaangażowany w przygotowanie inwestycji Lake Hill Resort & Spa na każdym etapie – 

od wyboru lokalizacji poprzez projekty architektoniczne i funkcjonalne po marketing i sprzedaż projektu.  

 

Więcej informacji o LAKE HILL Resort & Spa znajduje się na stronie www.lakehill.pl oraz na Facebooku 

(https://www.facebook.com/lakehillresortspa/) .  
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