




Górskie Resorty to szybko rozwijająca się sieć 

obiektów wypoczynkowych w Polsce południowo-

zachodniej. Nasze doświadczenie w budowaniu, 

finansowaniu, rozwijaniu oraz zarządzaniu nierucho-

mościami przyczynia się do ciągłego zwiększania 

naszego udziału w polskim rynku hotelarskim. 

Dogodne lokalizacje, bliskość przyrody, wykorzysta-

nie najnowszych technologii i innowacji sprawiają, że 

obiekty Górskich Resortów są idealnym miejscem dla 

osób podróżujących zarówno w celach służbowych, 

jak i turystycznych.



Już dziś sprawdź i odwiedź nasze hotele w Szklars-

kiej Porębie, Karpaczu, Łomnicy i Wiśle. 

Stawiamy nie tylko na komfort wypoczynku, ale także 

na atrakcje, jakie czekają na Gości na miejscu o każdej 

porze roku.







Linea Mare Pobierowo to setki godzin prac konce-

pcyjnych spędzonych wraz z operatorem dwóch tysię-

cy pokoi i apartamentów hotelowych oraz doświadczo-

nym biurem projektowym, specjalizującym się 

w obiektach hotelowych – Q2 Studio z Wrocławia.

Zebranie najlepszych doświadczeń pozwoliło na 

opracowanie niebanalnej, wyróżniającej się architek-

tury i optymalnego układu apartamentów i atrakcji 

hotelowych, wpisujących się w klimat zielonego 

i przestronnego Pobierowa. 

Efekt tych prac, w połączeniu z najwyższym kunsztem 

hotelarskim Grupy Górskie Resorty skutkować będzie 

ogromnym zainteresowaniem gości hotelowych oraz 

zapewni wzrost wartości lokali w tak unikatowej 

inwestycji.

Hotel
zaprojektowany
przez ekspertów



Koncept projektu
architektury wnętrz
Intencją projektową konceptu architektury wnętrz 

było odwołanie się do piaszczystych plaż i morskiego 

klimatu Pobierowa w subtelnym nowoczesnym 

wydaniu. 

W projekcie dużą uwagę poświęcono detalom, mater-

iałom, które wzbudzą w gościach skojarzenia ze 

spacerem po plaży, rejsem statkiem, widokiem 

połowu ryb. Goście natrafią tutaj na liny, sieci, haki 

w nieoczywistych zestawieniach z barwionym szkłem, 

drewnem okrętowym, różnego rodzaju szkliwionymi 

płytkami. 

Kolorystyka nawiązuje do podwodnego świata 

koralowców, ryb, morskiej roślinności. Całość tworzy 

niebanalną, wyciszającą przestrzeń.



Pobierowo wtopione jest w piękny, sosnowy las, rozlewający 

się po całej miejscowości. W połączeniu z niską intensyw-

nością zabudowy umożliwia to ucieczkę od typowego 

nadmorskiego zgiełku.

Nie wszystkie bałtyckie plaże są takie same. Plaża zachodnia 

w Pobierowie, przy której leży Linea Mare  uzyskała, wyróż-

nienie w międzynarodowym programie „Błękitna Flaga”, tj. 

certyfikat, który przyznawany jest najczystszym kąpielis-

kom, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju.

Pobierowo, to również ogromny potencjał rozwoju, który 

dostrzegliśmy nie tylko my. Powstający w sąsiedztwie 

największy hotel w Polsce - „Gołębiewski” a także inwestycje 

innych znanych marek hotelowych, gwarantują nie tylko moc 

atrakcji dostępnych dla wszystkich turystów ale także rozwój 

Pobierowa. Powstające inwestycje w najbliższym czasie 

przekształcą Pobierowo w całoroczną oazę relaksującego 

odpoczynku.

Postawiliśmy na Pobierowo ze względu 
na kilka kluczowych aspektów: 

Czas na 
Pobierowo



GÓRSKIE RESORTY

Łomnica

Szklarska 
Poręba

Wisła

Świeradów 
Zdrój

Realizacje Miejsce Liczba pokoi
i apartamentów Rok budowy

Karpacz

Karpacz

Szklarska 
Poręba

Szklarska 
Poręba

Szklarska 
Poręba

Szklarska 
Poręba

334

334

2014

2017

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2021

opening
2022

137

183

147

194

80

23

491

291

Bardzo wysokieoceny 
i nagrody operatora

Booking 9,2 / 10

HollidayCheck 5,3 / 6

Tripadvisor 4 / 5

Facebook 4,9 / 5

Google 4,6 / 5

I miejsce
w PrestigeSPA 
Awardsdla Najlepsze 
Family SPA 2016

Travellers Choice
2016 i 2017
serwisu
 Tripadvisor

Quality Star
klubu 
travelowego
Travelist

Doświadczony operator

Grupa Górskie Resorty funkcjonuje na rynku hotelar-

skim od 2014 r. Obecnie w zarządzaniu ma ponad 2000 

pokoi i apartamentów hotelowych. Przez 8 lat wypła-

cili ponad 130 000 000 zł czynszów. 

Po ogromnym sukcesie odniesionym w górach, teraz 

przyszedł czas na morze.

liczby mówią same 
za siebie



Biuro sprzedaży Osada Śnieżka 
– Łomnica

Biuro sprzedaży Green Mountain 
Hotel&Spa – Karpacz

753 067 581    532 432 713

532 431 064
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