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Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Twój dom w       Karkonoszy



Inwestycja

w harmonii z przyrodą

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Jesteś zmęczony życiem w hałasie wielkiego miasta? 
Chcesz odpocząć na łonie natury, ale nie lubisz hoteli,           
a kwatery na wynajem nie spełniają twoich oczekiwań?

Rozważ kupno apartamentu w kompleksie Forest Park, w 
cichej dzielnicy Szklarskiej Poręby. Wybierz jeden z 41 
apartamentów o metrażu od 27 do 134m2. Zdecyduj,       
czy wolisz balkon, czy taras, apartament jedno- czy dwupo-
ziomowy. Ciesz się lokalem wykończonym pod klucz,           
a nawet wyposażonym w meble.

Spokojnie przechowaj swój sprzęt sportowy w przezna-
czonym do tego pomieszczeniu. Zaparkuj bezpiecznie          
w podziemnym garażu. 

Stwórz swój azyl i drugi dom
w malowniczej Szklarskiej Porębie. 

Kameralna inwestycja 765 m n.p.m.
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Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Dbamy o Twój komfort

Kameralna inwestycja

42 apartamenty od 27 do 134 m2

Podziemny garaż

Usługa wykończenia lokalu „pod klucz”

Usługa wyposażenia lokalu

Pomieszczenie na narty i rowery

Tradycyjny system ogrzewania

Monitoring

Apartamenty z balkonami / tarasami

Możliwość odliczenia 23% VAT

Zewnętrzny operator najmu

Komórki na sprzęt sportowy

Prestiżowa lokalizacja

42

P %

+

3



Dojedziesz tu bez przeszkód – miasto jest 
doskonale skomunikowane z resztą kraju – 
można dojechać tu w zaledwie 2 godziny           
z Wrocławia, Kłodzka czy Pragi, a w 4 z Pozna-
nia, Berlina czy Krakowa. 

Po przybyciu będziesz mógł zrelaksować się na 
balkonie z widokiem na Sudety, a wieczorem 
iść na klimatyczny spacer uliczkami miasta. 
Następnego dnie będziesz mógł wybierać          
z szerokiej oferty Szklarskiej Poręby i okolic.

Berlin

Liberec

Hradec Kralove

Kłodzko

Wrocław

Praga

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Zgorzelec

1,50h

2,30h

2,30h

1,17h

12 min

1,08h

1,55h

4h

Poznań
3,30h
4,55h

Kraków
4,20h

Jelenia Góra

Leszno

Szklarska
Poręba

Jakuszyce

2,45h

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba
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Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Wszystko czego potrzebujesz
jest na wyciągnięcie ręki

Liczne szlaki piesze, rowerowe i narciarskie

Centrum sportów zimowych

Atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych...

Śnieżka - „Królowa Karkonoszy”

Polana Jakuszycka

Piękne widoki

Szlak na Wysoki Kamień

Granica z Czechami
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Wolisz narciarstwo biegowe? Jakuszyce zapraszają!          
Do dyspozycji znajdziesz tu ponad 150km tras biegowych, 
a przede wszystkim doskonały Ośrodek Narciarstwa 
Biegowego i Biathlonu „Jakuszyce”. Możesz też skorzystać 
ze znakomitych tras zjazdowych i biegowych u naszych 
południowych sąsiadów. 

Lubisz nietypowe sporty? Obejrzysz tu wyścig psich 
zaprzęgów, spaceruj z rakietami śnieżnymi i uprawiaj 
skituring. Wieczorem możesz wziąć udział w romantycz-
nym kuligu z pochodniami, a na koniec upiec kiełbaski przy 
płonącym ognisku. 

Uwielbiasz jazdę na nartach? Szklarska Poręba to najwięk-
szy w polskich Karkonoszach i jeden z największych            
w Sudetach ośrodek narciarski. Znajdziesz tu prawie 15 
km tras zjazdowych i 14 wyciągów narciarskich oraz 
linowych kolei krzesełkowych. Odpowiednie dla siebie 
trasy znajdą tu zarówno początkujący, jak i zaawansowani 
narciarze. Ci ostatni mogą spróbować swoich sił na trasie 
zjazdowej FIS, tzw. Ścianie, gdzie nachylenie stoku wynosi 
nawet 50%. 

– tu zawsze jest sezon
Karkonosze

765
m.n.p.m.

Szklarska Poręba
Górna
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A co, jeśli przyjedziesz poza sezonem narciarskim?              
W Szklarskiej Porębie zawsze jest sezon! Możesz skorzy-
stać z przepięknych tras rowerowych i pieszych, uprawiać 
wspinaczkę i kajakarstwo górskie. Forest Park jest położo-
ny bezpośrednio przy czerwonym szlaku na Wysoki 
Kamień.  

Niedaleko, przy ośrodku domków rekreacyjnych Złoty 
Widok, zlokalizowany jest punkt widokowy Trzy Kultury 
Złoty Widok. Można stąd podziwiać panoramę karkono-
skich szczytów. Możesz zobaczyć ikony Karkonoszy: 
Wodospad Szklarki, Chybotek i Wąwóz Kamieńczyka. 

Szklarska Poręba
Piękno płynące z natury Nie lubisz spędzać urlopu w jednym miejscu? Okolice 

Szklarskiej Poręby obfitują w atrakcje turystyczne, zarówno 
po polskiej, jak i po czeskiej oraz niemieckiej stronie granicy. 
Zaledwie krótka jazda samochodem dzieli cię od zoo               
i meczów hokejowych w Libercu, zabytków Pragi czy 
malowniczego Wodospadu Panczawskiego. 

Pada? Nie szkodzi! Szklarska Poręba oferuje także kulturę        
i sztukę. W deszczowy dzień warto odwiedzić jedno               
z licznych muzeów: Muzeum Ziemi Juna, Dom Gerharta        
i Carla Hauptmannów, Muzeum Energetyki czy Mineralo-
giczne. Osoby zainteresowane przyrodą z pewnością        
zakochają się w Ogrodzie Ducha Gór i zajrzą do Karkono-
skiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN. Miłośnicy 
sztuki nie pogardzą Sudeckim Centrum Kultury i Sztuki           
i Galerią Fotografii Artystycznej Jana i Janiny Korpal.  

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

Karkonoski szlak przygody
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Przyjechałeś z dziećmi? Na pewno nie będą się nudzić!      
W słoneczny dzień odwiedzisz z nimi Dinopark, Park 
Odkrywców, Trollandię i Alpine Cross. Niesprzyjająca 
pogoda także nie będzie problemem. Zadba o to między 
innymi wystawa Klocków LEGO i Żelazny Tygiel Waloński. 
I mali, i duzi będą świetnie się bawić w Rodzinnym Parku 
Rozrywki ESPLANADA, położonym w samym sercu 
miasta. 

Wyjątkową atrakcją dla dzieci i dorosłych jest, wyznaczony 
w ramach Izerskiego Parku Ciemnego Nieba, model 
Układu Słonecznego w skali 1:1 000 000 000. Osoby 
spragnione rozrywki z radością powitają Górską Plażę 
Rabarbar. Wymienione atrakcje to niewątpliwie jedynie 
ułamek tego, co można zobaczyć  i zwiedzić w Szklarskiej 
Porębie.

nie sposób się nudzić!
Tutaj po prostu Lubisz poznawać nowych ludzi, bawić się i imprezować? 

Jesteś smakoszem, lubisz nowe, ciekawe smaki? W Szklar-
skiej Porębie spędzisz wspaniale czas w licznych barach, 
dyskotekach i restauracjach. Tuż za granicą czekają zaś 
regionalne specjały kuchni czeskiej. 
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Inwestycja

w harmonii z przyrodą

A co będzie się działo z Twoim apartamentem, kiedy praca 
zmusi Cię do pozostania w mieście lub kiedy wybierzesz się 
na Dominikanę? Apartament Forest Park to doskonała 
lokata kapitału! Doświadczony Operator zapewni pełną 
obsługę i opiekę nad inwestycją w imieniu właściciela. 

Takie rozwiązanie zapewnia optymalną ochronę zainwesto-
wanego kapitału, a także stałą stopę zwrotu rewaloryzowa-
na o inflację. Dodatkowym atutem wzmacniającym wartość 
inwestycji jest prestiżowa lokalizacja w sąsiedztwie Hotelu 
Radisson.

Kameralna inwestycja 765 m n.p.m.

Bezpieczeństwo kapitału
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Salon sprzedaży:

GC Deweloper Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 30, 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.

Czas realizacji:  16 miesięcy

Zakończenie budowy:  4Q 2022 r.

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.

Kameralna inwestycja
w sercu gór

Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba
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Już niebawem w realizacji nowa inwestycja.
Zadzwoń i dowiedz się więcej

o specjalnej ofercie dla Klientów Forest Park Szklarska Poręba

Twój pomysł na drugi dom
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Informacje o Deweloperze

Zakres działań

GC Deweloper Sp. z o.o. jest doś- 
wiadczonym na rynku deweloperem, 
zajmującym się realizacją własnych 
inwestycji wraz z ich późniejszą 
komercjalizacją - powierzchni zarów-
no biurowych, jak i mieszkalnych.

Poznaj naszą pełną ofertę:
www.gc-deweloper.pl

Swojczycka 117
Apartamenty we Wrocławiu

Osiedle „Amsterdam”
Apartamenty oraz lokale usługowe
we Wrocławiu

inwestycja w przygotowaniuzrealizowane

www.oxford24.plwww.swojczycka117.pl

Oxford-24
Miniapartamenty we Wrocławiu

inwestycja w przygotowaniu

Nicolass Business Center
Nowoczesne powierzchnie biurowe
w sercu Wrocławia

www.gc-nbc.pl

Kominiarska 15
Apartamenty we Wrocławiu

www.kominiarska15.pl

zrealizowanezrealizowane
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Apartamenty Forest Park
Szklarska Poręba

Salon sprzedaży: pon - pt 9:00-17:00
ul. Świetego Mikołaja 19
50-128 Wrocław
Budynek: Nicolas Business Center

Katarzyna Franckowska
 tel.: +48 885 998 891 
Mateusz Motyka
tel.: +48 667 999 906

tel.: 071 321 52 00
@: sprzedaz@gc-deweloper.pl

GC DEWELOPER Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 17b
50-203 Wrocław
www.gc-deweloper.pl


