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Inwestor / Investor
Firmus Group

19 lat / years

obecności na rynku
presence in the market

13
inwestycji zrealizowanych
completed projects

2
inwestycje w realizacji
current projects

544
oddanych apartamentów i domów
handed-over apartments and houses

29 567m2

oddanych powierzchni (PUM)
handed-over square metres 

www.firmusgroup.pl

DUNE RESORT REZYDENCJA PARK TARASY MOLO PARK OSIEDLE NORWESKIE



Zespół doświadczonych doradców, oferujących profesjonalne i innowacyjne rozwiązania dla 

branży hotelowej w Polsce, jak i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

A proven team of advisors providing professional and innovative hotel real estate consulting 

solutions to hotel investors across Poland and the rest of Central & Eastern Europe.

Lider rynku posiadający blisko 200 lat łącznego doświadczenia w sektorze nieruchomości 

hotelowych.

A leader with a total of almost 200 years of combined hotel market experience.

Oferujący kompleksowy zakres usług doradztwa oraz zarządzania obiektami hotelowymi, 

gwarantujący oczekiwany sukces.

Offering complete range of hotel real estate advisory and management services being able 

to propel your success.

Szerokie wsparcie na każdym poziomie współpracy, od przygotowania do otwarcia obiektu 

po zarządzanie operacyjne.

Vast support for the clients every step of the way, starting from preparation to the opening 

of the facility through operational management.

Partner

78 000
pokoi hotelowych
hotel rooms

560 
zrealizowanych projektów
completed projects

190
lat łącznego doświadczenia w hotelarstwie
years of combined hotel market experience

110 
miast
cities

Hotel Proffesionals Management Group

Maciej Knyrek8
krajów
countries

Alex Kloszewski

Hotel Professionals Managing Partner Hotel Proffesionals Management Group Advisor



Spółka operatorska powiązana kapitałowo z deweloperem i inwestorem Molo Park
Operator company with capital ties to Molo Park developer and investor

Operator dedykowany wyłącznie dla zarządzania Aparthotelu Molo Park
Dedicated exclusively to run Aparthotel Molo Park

Współpracujący z wiodącą w branży hotelarskiej grupą doradczą Hotel Professionals Management Group
Collaborates with a leading advisory group in the hospitality sector, Hotel Professionals Management Group 

Operator pracujący na przeznaczonym dla hoteli systemie rezerwacji i obsługi obiektu
Uses a hotel-specific booking and facility management system

Wykorzystujący najnowsze metody promocji i sprzedaży
Employs cutting-edge methods of promotion and sale

Posiadający międzynarodowe doświadczenie w obsłudze gości i organizacji pobytów grupowych
International experience in customer service and organization of group stays

Zajmujący się kompleksową opieką zarządzanymi apartamentami, bez konieczności angażowania właściciela 
(od aranżacji apartamentu po obsługę wynajmu)
Taking comprehensive care of the apartments under its management, without the need to involve the owner 
(from apartment fit-out to handling its rental)

Operator Aparthotelu Molo Park

10 000 
Sprzedanych dób w 2018 r.
10,000 nights booked in 2018

2 000 
Zadowolonych klientów
Over 2,000 satisfied customers

9.2
Średnia nota z booking.com
9.2 rating from Guests on booking.com

35
Lat łącznego doświadczenia w sprzedaży i marketingu 
35 years of experience in sales and marketing

Operator of Aparthotel Molo Park 

Anna Sańko

Front Office Manager

Adam Ziętek

Hotel Operations Manager

Magdalena Ziętek

General Manager

Reidar Moistad

Katarzyna Majka

Marketing Manager



Mielno
Malowniczy pomost / Scenic pier

Aparthotel Molo Park zlokalizowany jest w Mielnie, jednej z bardziej popularnych miejscowości nad polskim 

morzem. Na wąskiej mierzei odcinającej jezioro Jamno od Morza Bałtyckiego.

Aparthotel Molo Park is located in Mielno, one of the top destinations at the Polish seaside. 
It is perched on a narrow spit, which separates Lake Jamno from the Baltic Sea.

Promenada spacerowa o długości 3 km, częściowo 

zawieszona nad plażą

3-kilometre long pedestrian promenade, parts of 

which are suspended over the beach

Jezioro Jamno – 9 pod względem pow. jezioro w 

Polsce zapewnia doskonałe warunki do uprawiania 

sportów (żeglarstwo, surfing, kite surfing)

Lake Jamno – 9th largest lake in Poland with 

excellent conditions for water sports (sailing, surfing 

and kite surfing)

Klimatyczna przystań rybacka w Mielnie

Charming fishing port in Mielno

3 minuty spacerem od szerokiej, piaszczystej plaży 

1 minutę od przystani na jeziorze Jamno, w otoczeniu 

nadmorskiej przyrody

3-minute walk from a wide sandy beach,

1-minute walk from the Lake Jamno marina, 

surrounded by seaside nature

Obiekty sportowe, korty tenisowe

Sporting facilities, tennis courts

Lokalizacja / Location

Liczne szlaki piesze i rowerowe 

Multiple cycling routes and walking trails

Ogrody Hortulus w Dobrzycy 

Hortulus Gardens in Dobrzyca

Filharmonia Koszalińska

Koszalin Philharmonic

Park Wodny w Koszalinie

Water Park in Koszalin

Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie 

Baltic Dramatic Theatre in Koszalin

Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Koszalinie

Ignacy Paderewski Amphitheatre in Koszalin

Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na 

Górze Chełmskiej

Pilgrimage and Tourist Center on the Mount 

Chełmska



Architektura  / Architecture

Nowoczesna architektura wtapiająca 
się w zieleń
Modern architecture that blends in 
with nature

Prosta i silna forma architektoniczna typowa dla 

nadmorskich luksusowych kurortów
Simple and powerful architecture typical of 
luxurious seaside resorts

Geometryczne kształty i najwyższej jakości 

materiały wykończeniowe
Geometric shapes and superior-quality finishing 
materials

Klasyczna forma budynku wykorzystująca beton i 

szarości, przełamana lekkością bieli
Classic style with concrete and grey colour scheme 
with a touch of white lightness

Duże przeszklenia mieszkań oraz tarasy z pięknym 

widokiem na taflę jeziora i  panoramę Mielna 
Plenty of glazing and terraces with stunning views 
of the lake and Mielno

Pełna prywatność dzięki cieniom drzew i 

odpowiednio zaprojektowanym balkonom 
Full privacy owing to shady tree tops and special 
balcony design



Strefa relaksu na dachu z leżakami i parasolami 

przeciwsłonecznymi z wyjątkowym widokiem na jezioro

Roof-top relaxing zone with a view of the lake

Strefa wellness ( basen, sauna, sala fitness ) z widokiem 

na panoramę Mielna 

Wellness zone with a panoramic view of Mielno

Kawiarnia serwująca śniadania oraz przekąski i kawę, 

dostępna z głównego deptaka spacerowego

Cafe serving breakfast, snacks and coffee

Sala konferencyjna (planowane uruchomienie jesień 2019)

Conference room

24 h recepcja z usługą concierge i ochroną

24-hour reception desk with a concierge service

Parking bezpośrednio w hali garażowej budynku

Car park directly in the garage hall of the building

Biuro operatora aparthotelu na miejscu inwestycji

The office of the aparthotel operator on the investment site

Udogodnienia / Amenities

Wyjątkowy skrawek nieba 
Unique piece of sky



Apartament inwestycyjny
Investment apartment

Wysoki standard w otoczeniu przyrody

Wystrój inspirowany latem, plażą i morską bryzą

Interior design inspired by summer, beach and sea breeze

Naturalne materiały i kojące barwy wprowadzają do wnętrza klimat 
nieustających wakacji 

Natural materials and calming colours for a continued holiday vibe 

Apartamenty z widokiem na okalającą zieleń i taflę jeziora

Apartments with a view of the surrounding nature and lake

Wszystkie klimatyzowane, z własnym balkonem bądź tarasem 

Fully air-conditioned, with a private balcony or terrace

Wyjątkowy rozkład apartamentu ( studio + studio)

Exceptional layout (studio + studio)

High-end apartments surrounded by nature



Gwarantowany czynsz w wysokości 6% wartości netto rocznie dla 

każdego apartamentu

Guaranteed rent of 6% net value per annum  for each apartment

Umowa najmu na okres 7 lat

Lease agreement for 7 years

Stały czynsz wypłacany każdego miesiąca przez cały okres 

obowiązywania umowy

Fixed rent paid every month for the entire duration of the lease 

agreement

Zakup w pełni wyposażonego apartamentu

Purchase of a fully equipped apartment

Pełna własność apartamentu oraz status lokalu mieszkalnego z 

własną księgą wieczystą

Full ownership of the apartment and status of residential unit

Możliwość odzyskania podatku VAT (również dla osób fizycznych)

Possibility of reclaiming VAT (including by individuals)

Koszty utrzymania apartamentu po stronie operatora aparthotelu

Apartment maintenance costs covered by the apartholel 

operator

Możliwość skorzystania z pobytu właścicielskiego

Right to the owner stay

Apartament = Komfortowa inwestycja

Apartment = Care-free investment 



Lokalizacja / Location

Adres / Address

Odległości do Mielna
Distance to Mielno

Samochodem / By car

Samolotem / By airplane

Pociągiem / By train

Promem / By ferry

Warszawa            511 km 

Poznań              313 km

Wrocław            429 km

Szczecin            129 km
Świnoujście           162 km

Gdańsk             217 km

Warszawa  - Szczecin          70 min.

Sztokholm - Szczecin           75 min.

Oslo - Szczecin                       85 min.

Warszawa - Koszalin        340 min.

Ystad - Świnoujście              360 min.

Chrobrego 31, 76-032 Mielno

Berlin             313 km

Koszalin               13 km 

Legenda / Key

Lokalizacja inwestycji
Investment location

Połączenia lotnicze
Flight connection

Połączenia promowe
Ferry connection

Świnoujście - Koszalin        270 min.

Szczecin - Koszalin         165 min.

Kopenhaga - Szczecin         60 min.

MOLO
PARK

REZYDENCJA PARK

DUNE RESORT

Przystań
Jamno



Biuro sprzedaży Firmus Group
Firmus Group Sales Office

ul. Piastów 1 A/E
Mielno

www.molopark.pl

Cezary Kulesza Jacek Panieczko

tel. +48 508 002 800 tel. +48 508 383 974

APARTHOTEL



APARTHOTEL

www.molopark.pl

Wszystkie symulacje, w tym finansowe, i elementy graficzne, odzwierciedlają założenia inwestycji w apartamenty wakacyjne, planowany charakter i skalę oraz ducha budynków, wnętrz i zagospodarowania terenu.

Warunki i założenia finansowe, ostateczny kształt inwestycji, jej wyposażenie i kolorystyka oraz użyte materiały mogą ulec zmianie. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Szczegóły dostępne są w Biurze 

Sprzedaży Firmus Group.

All simulations, incl. financial, and graphic elements reflect the assumptions of the investment in holiday apartments, planned character, scale and spirit of the buildings, interiors and terrain development.

Certain conditions and financial assumptions, final shape of the investment, its fittings, equipment, colouring and materials may change. The presentation does not constitute an offer in any jurisdiction. Details are available in the Firmus Group 

Sales Office.


