


Central Park Mielno to komfortowe, w pełni wyposażo-
ne apartamenty w nowoczesnym i przyjaznym 

obiekcie położonym w urokliwej i znanej miejscowości 
nadmorskiej, na Wybrzeżu Słowińskim.

Kto raz tu przyjedzie, zaciekawiony będzie wracał 
zawsze. Mielno - miasto “nad dwiema wodami”, 

uwodzi każdego atrakcjami na wodzie i na lądzie.

Radość 
z wypoczynku nad morzem 

W centrum 
atrakcji i rozrywki dla każdego

We własnym apartamencie 
blisko plaży, w otoczeniu zieleni



Inwestuj. 
Wypoczywaj. 

Zarabiaj.

Zakup apartamentów w Central Park Mielno 
stwarza możliwość stałego lub okresowego 

zamieszkania w jednej z najbardziej 
atrakcyjnych miejscowości polskiego Wybrzeża, 

tylko 250 m od plaży, w otoczeniu przyrody.

Ta wyjątkowa inwestycja stanowi jednocześnie 
okazję dla osób, które chciałyby osiągać stały 

zysk, zarządzając najmem apartamentu 
samodzielnie lub powierzając 

go doświadczonemu operatorowi.



Central Park Mielno to nowoczesny, 
5-kondygnacyjny apartamentowiec 
zaprojektowany z troską o wygodę. 

Dlatego każdy apartament posiada m.in. 
indywidualny balkon lub zadaszoną loggię. 

Mieszkańcy najwyższej kondygnacji będą mieli 
ponadto dostęp do zielonych tarasów 

na dachu budynku.

Szybki dostęp do podziemnych garaży zapewnią 
wygodne i ciche windy.

Nowoczesna 
architektura



Wyjątkowy klimat 
apartamentów

Niepowtarzalny klimat apartamentów przywodzi 
na myśl wnętrza luksusowych jachtów. 

Eleganckie pomieszczenia, zaprojektowane 
w amerykańskim stylu hamptons, zachwycają 

dbałością o wysoką jakość materiałów 
i troską o detale.

Dominują tu jasne, rozświetlające barwy 
w połączeniu z klasycznymi dodatkami 
z naturalnego drewna, kamienia i szkła.

Apartamenty są w pełni wyposażone 
i klimatyzowane. 

Powierzchnia apartamentów wynosi 
od 40 do 86 m2 i zapewnia komfortowy wypo-
czynek zarówno w trakcie krótkiego pobyt nad 

morzem o każdej porze roku, jak i w czasie 
dłuższego pobytu wakacyjnego.
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Apartamenty Premium 
zostały zaprojektowane 
z największą dbałością 

o szczegóły oraz 
z użyciem najwyższej 

jakości materiałów 
dekoracyjnych.   



•    powierzchnia 86 m2

•    lokalizacja na najwyższej kondygnacji 
     z dostępem do zielonego tarasu na dachu 
•    elegancka stylistyka wnętrz, 
      ekskluzywne wyposażenie
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Eleganckie wnętrza 
Apartamentów Komfort 
wyróżniają się ciekawą, 
nadmorską stylistyką, 

wykorzystującą 
naturalne materiały 

oraz subtelne, 
jasne barwy.



•    powierzchnia 40 m2

•    własny balkon lub zadaszona loggia
•    subtelna elegancja w stylu hamptons 
      i pełne wyposażenie

Plan rozkładu pomieszczeń w apartamencie PremiumA
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Bezpieczeństwo w dostępie do budynku oraz jego 
otoczenia będzie zapewniał całodobowy system 

nadzoru wraz z recepcją i jej obsadą, służącą 
mieszkańcom pomocą w razie potrzeby.

Dla wygody właścicieli apartamentów i ich gości 
przewidziano możliwość skorzystania z usług 

sprzątania pomieszczeń na życzenie, pielęgnacji 
roślin w częściach prywatnych i wspólnych 

oraz serwowania śniadań - zależnie 
od wymagań mieszkańców.

Bezpieczeństwo 
i usługi jak w hotelu



Zyskowna 
inwestycja 
z pomocą 

doświadczonego 
operatora

Zakończenie inwestycji Central Park Mielno 
zaplanowano na wiosnę 2023 r. 

Zarządzanie obiektu przejmie spółka 
inwestora, obecna na rynku Mielna 

od kilkunastu lat, z doświadczeniem 
w hotelarstwie. Współpraca z doświadczonym 

operatorem zapewni zainteresowanym 
inwestorom kompetentne doradztwo 
w planowaniu efektywnych zysków 

z najmu ich apartamentów.



Bolesława Chrobrego

Kościelna

Lechitów
200 m

400 m

600 m

•    nad polskim morzem i jeziorem Jamno 
•    na Wybrzeżu Słowińskim
•    bezpośrednio w otoczeniu parku 
      ze starodrzewem

Promenada Przyjaźni
Pomnik Morsa
Latarnia Morska 
w Gąskach
Przystań Rybacka 
w Unieściu
Grodzisko 
Średniowieczne 

Spa
Bary i restauracje
Supermarkety

1. 
2.
3.

4.

5.

Natura

Jezioro 
Jamno

•    200 m do szkółek żeglarskich i miejsc rekreacji
•    50 m do spa i wellness
•    coroczne zloty morsów na plaży w Mielnie
•    najdłuższa trasa rowerowa Blue Velo / Euro Velo 

Sport i rekreacja
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Morze 
Bałtyckie

Mielno

12 km
Koszalin

450 km
Warszawa

200 km
Gdańsk

170 km
Szczecin

250 km
Poznań

•    centrum Mielna, przy ul. Piastów
•    250 m od plaż (wolnych od sinic)
•    bogata infrastruktura miasta
•    5 min. do sklepów i restauracji

Idealna lokalizacja



•    48 apartamentów o pow. 40 - 86 m2

•    piękne wnętrza w unikalnym stylu hamptons
•    pełne wyposażenie, w tym aneks kuchenny 
•    klimatyzacja
•    balkon lub loggia w każdym apartamencie
•    tarasy na dachu
•    cichobieżne windy
•    usługi housekeeping 
•    ogrodnik

Komfort apartamentów

•    stały monitoring dostępu do obiektu
•    całodobowa recepcja
•    parking podziemny
•    chętna do pomocy obsługa obiektu

Bezpieczeństwo

•    przyjazny i nieduży pensjonat
•    w otoczeniu parku
•    5 kondygnacji
•    nowoczesny, nadmorski styl

Nowoczesna architektura



To najlepsza oferta dla osób 
pragnących zamieszkać lub spędzać 

wolny czas w centrum atrakcji 
nad polskim morzem.

To okazja na stały zysk z inwestycji 
wspartej szerokim doświadczeniem 

operatora obiektów hotelarskich.

Biuro sprzedaży:

ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa

sprzedaz@centralparkmielno.pl
tel: 22 727 5555


