
Wymogi, szanse i bariery 
polskiego budownictwa w 

obliczu Euro 2012
na przykładzie realizacji 

infrastruktury 
hotelowo-rekreacyjnej 

w Ostródzie.
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W jaki sposób Ostróda ma sta ć się ośrodkiem 
szkoleniowo - turystycznym?

Koncepcja condo hoteli w Ostródzie 

Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane jest jednym 
z pionierów inwestycji finansowanych w systemie condo 
w Polsce.

Koncepcja condo hoteli powstała ponad 20 lat temu w USA 
i rozwijała się głównie na Florydzie.

Poza USA najpopularniejszy jest Meksyk, Wyspy 
Karaibskie, Kanada.
W Europie jest to nowa koncepcja, realizowana dziś
w Hiszpanii, Francji, Bułgarii
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Hotele condo powstają na najbardziej atrakcyjnych 
terenach – zarówno pod względem walorów 
turystycznych jak i (rzadziej) aktywności biznesowej 
podróŜnych.  

Właściciele mogą korzystać ze swoich lokali we 
własnym zakresie, uzgodnionym z dyrekcją hotelu 
oraz umieszczać je w zorganizowanym programie 
wynajmu w pozostałych tygodniach roku.

Jest to doskonałe zaplecze z duŜą liczbą miejsc 
hotelowych na okoliczność obsługi ogromnych 
imprez masowych jakim jest EURO 2012.

Hotele condo opierają się na koncepcji luksusowego 
apartamentu wypoczynkowego. 
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Dlaczego Ostróda? - dogodna lokalizacja.

Najlepiej skomunikowany z resztą kraju region woj. 
Warmińsko-Mazurskiego (skrzyŜowanie drogi krajowej nr 7 
Kraków-Warszawa-Gdańsk z drogą krajową 16 Toruń-
Grudziąc-Olsztyn).

• 2 godz. jazdy samochodem                    
z Warszawy

• 1,5 godz. jazdy samochodem                       
z Gdańska

• 35 km od Olsztyna (stolica 
województwa)

• 24 000 samochodów na 
dobę przejeŜdŜa przez 
Ostródę



5

Jakie s ą walory dodatkowe?

W obrębie miasta leŜy 5 jezior, z największego, jez. 
Drwęckiego wypływa Kanał Ostródzko-Elbląski. Kanał
Ostródzko-Elbląski - jedyny tego typu zabytek sztuki 
hydrotechnicznej na świecie (moŜliwość dopłynięcia do 
Morza Bałtyckiego, „statki pływają po trawie”, sezon V 
– IX, przewozi 20 tyś turystów rocznie.
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Infrastruktura rekreacyjna w Ostródzie:

- Centrum rekreacji Perłą z basenem, jacuzzi, saunami 
i siłownią,

- Nowoczesna ośmiotorowa kręgielnia,
- Rewitalizowany stadion miejski z kortami tenisowymi.
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Inwestycje miejskie w Ostródzie – wg Strategii Rozwoju  
Miasta na lata 2006 - 2012:

Budowa portu jachtowego na Jeziorze Drwęckim 
(w realizacji)

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad jez. 
Drwęckim  (w realizacji – zakończenie 03.2008): 

- tor kajakowy
- wyciągu  dla narciarzy wodnych – 900 m
- kąpielisko miejskie
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Inwestycje nabrze Ŝa jez. Drw ęckiego
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Wizja i Strategia Condohotels Group

Wizja – Do 2012 roku stać się wiodącym inwestorem i 
operatorem condohoteli na Mazurach.

Strategia w obszarze pozycjonowania – lider na rynku 
luksusowych obiektów wypoczynkowych na Mazurach. 

BARIERY
Euro 2012 jest obecnie hasłem
Wymogi dla branŜy budowlanej od strony organizatorów 
nie są znane.
Brak określenia potrzeb oraz oczekiwań związanych z 
obsługą i zakwaterowaniem ekip sportowych

SZANSE
MoŜliwość skorzystania z dotacji rządowej 
Ułatwienie i przyspieszenie procedur przetargowych. 
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Potencjał rynku hotelowego w Polsce

Liczba łó Ŝek w hotelach i obiektach podobnych na 10 ty ś. mieszka ńców w 2004 roku

L.p. Kraj ŁóŜka na 10 ty ś mieszka ńców

1. Cypr 1287,0

2. Austria 703,2

3. Grecja 555,4

4. Irlandia 371,9

5. Włochy 340,3

6. Luksemburg 328,1

7. Norwegia 316,9

8. Portugalia 237,0

9. Finlandia 230,8

10. Czechy 220,8

25. POLSKA 35,0

Źródło: Eurostat, 2005
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Dziękuję

Condohotels Group Sp. z o.o.
14 - 100 Ostróda ul. Czarnieckiego 19B

www.condohotels.pl


