
AQUAMARINA DĄBKI
Twoja inwestycja w wypoczynek

www.aquamarina-dabki.pl

http://www.aquamarina-dabki.pl


Inwestor: Marina Dąbki Sp. z o.o. (Grupa SABE) 

Generalny wykonawca: Erbud S.A 

Planowane zakończenie realizacji I etapu: I kw. 2024 r.  

Realizacja projektu:  3 etapy, w sumie ok. 400 apartamentów o zróżnicowanych 
metrażach od 25 m2 do 90 m2 

Funkcjonalne rozkłady : 
• 1 pokojowe 33-34 m2 
• 2 pokojowe 35-37 m2 
• 3 pokojowe 49-54 m2 
• 3 pokojowe z antresolą 79-90 m2 

Przestrzeń: działka mająca ok.16 000 m2 powierzchni! 

Wyróżniki projektu: 

Nowoczesna, lekka architektura z przestronnymi balkonami i tarasami na obszarze 
porośniętym starodrzewem i rodzimą roślinnością..Recepcja, garaże, windy, zaplecze 
rekreacyjno-sportowe.  

Możliwość wykończenia apartamentu „pod klucz” z opcją zarządzania wynajmem poprzez 
Spółkę celową Marina Invest należącej do Grupy SABE.

Twoja inwestycja w wypoczynek



powstanie tuż przy wydmie, na leśnej działce 
o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, 

z zachowanym pięknym, sosnowym 
starodrzewem, tylko 150 metrów od czystej, 
szerokiej plaży. W pobliżu leśna promenada 

o imponującej długości, bezkresne łąki, 
malownicze jezioro Bukowo z marinami 

i przystanią. Kąpielisko w Dąbkach zostało 
odznaczone „Błękitną Flagą”.  

To miejsce w którym można spędzić 
cały rok!

Twój „drugi dom” nad morzem

Plaża w Dąbkach



Twój kapitał… tuż przy plaży

Nasza spółka Marina Invest powołana do zarządzania 
wynajmem apartamentów wypoczynkowych pod marką 
AQUAMARINA posiada ponad 11-letnie doświadczenie 

na rynku wynajmu wakacyjnego.  
Wykwalifikowany zespół zarządza blisko 400 apartamentami 

w Międzyzdrojach i Świnoujściu. 

Apartament może być miejscem wypoczynku i bezpieczną 
inwestycją, jeśli przyjmiesz zasadę „wypoczywaj i zarabiaj”. 

Nasza oferta Inwestuj w wypoczynek jest znakomitą 
alternatywą dla innych instrumentów finansowych.

Fragment działki na której powstanie inwestycja AQUAMARINA Dąbki



Przestrzeń do szczęśliwego wypoczynku

 Przytulne i wygodne wnętrza rozświetlone są 
przestronnymi tarasami, zachęcającymi do 

odpoczynku wśród świergotu ptaków, szumu drzew i 
morza. 

Apartamenty czerpią z ducha skandynawskiej 
prostoty i bałtyckiej natury. Dobrze zorganizowana 

przestrzeń w najwyższym stopniu uprzyjemnia 
pobyt podkreślając uczucie komfortu i relaksu.



Apartament  jednopokojowy

Funkcjonalny rozkład: 

• przestronny salon z aneksem kuchennym  
i jadalnią 

• funkcjonalna łazienka 
• wyjście do ogródka w lokalach na parterze 



Apartament dwupokojowy

Funkcjonalny rozkład: 

• przestronny salon z aneksem kuchennym  
i jadalnią 

• sypialnia z przewidzianym miejscem na szafę 
• wygodna łazienka 
• balkon lub taras 



Funkcjonalny rozkład: 

• przestronny salon z aneksem kuchennym  
i jadalnią 

• dwie sypialnie  
• miejsce na szafy w zabudowie 
• wygodna łazienka oraz osobna toaleta 
• duży balkon lub taras 

Apartament  trzypokojowy



• doradztwo, wybór apartamentu i obsługa procesu sprzedaży 
• wykończenie z opcją kompletnego wyposażenia umożliwiającego 

natychmiastowe korzystanie z apartamentu i/lub wynajem 
• przekazanie lokalu, aż po propozycję umowy zarządzania wynajmem z 

pełnym serwisem na miejscu i całoroczną obsługą 

Co nas wyróżnia?

• cztery zrealizowane inwestycje o charakterze wypoczynkowym na polskim 
wybrzeżu 

• ponad 11 letnie doświadczenie w zarządzaniu apartamentami wakacyjnymi 
• ponad 400 apartamentów w zarządzaniu

• współpracujemy z wiarygodnymi i znanymi z doskonałej jakości 
generalnymi wykonawcami Budimex S.A, PORR S.A, Erbud S.A. 

• nie zmieniamy  warunków pozwolenia na budowę i sposobu użytkowania 
obiektu w trakcie lub po zakończeniu budowy 

• posiadamy jasne i zrozumiałe zapisy - przejrzyste formy umów i współpracy

Doświadczenie

Kompleksowa obsługa

Wiarygodność i uczciwość



Naturalnie nad morzem
Plaża w Dąbkach



Twoja inwestycja w wypoczynek

Marina - Jezioro Bukowo



Twój „drugi dom” nad morzem

Fragment działki na której powstanie inwestycja 
 AQUAMARINA Dąbki



www.aquamarina-dabki.pl

Wizualizacja inwestycji AQUAMARINA Dąbki z „ lotu ptaka ”.

Więcej informacji na stronie

http://www.aquamarina-dabki.pl


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI. 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI !

DYREKTOR DZIAŁU HANDLOWEGO  
KAROLINA FILIPOWICZ 
KOM 692 429 086,TEL. 22 832 29 43 
K.FILIPOWICZ@SABE.COM.PL

KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY  
MAŁGORZATA NIEDZIÓŁKA 
KOM. 504 779 319, TEL. 22 832 29 43 
M.NIEDZIOLKA@SABE.COM.PL

www.aquamarina-dabki.pl

Przedstawione w niniejszym materiale wizualizacje oraz zawarte na nich meble, dodatki, sprzęt AGD itp. mają wyłącznie charakter poglądowy, nie stanowiąc oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz następnych kodeksu 
cywilnego ani zobowiązania umownego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Przedstawiona na planie osiedla i na wizualizacjach zieleń jest orientacyjna 

i może ulec zmianie w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przy realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. Lokale sprzedawane ze stawką VAT 23%.
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