
Stwórz wymarzone miejsce dla siebie i najbliższych 

w jednym z najpiękniejszych zakątków 

nad polskim morzem.

Komfortowe domy jednorodzinne oraz przestronne 

apartamenty to spokojny, nadmorski 

wypoczynek przez cały rok.

UCIECZKA OD BETONOWYCH KURORTÓW



ul. Słoneczna 2

WYJŚCIE NA PLAŻĘ

Budynki jednolokalowe (16szt.)

Budynki dwulokalowe typu apartament (14 szt.)
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Słoneczny Łukęcin – odkryj uroki życia nad morzem 

Łukęcin to kameralna, spokojna miejscowość wypoczyn-

kowa, położona na Wybrzeżu Trzebiatowskim w gminie 

Dziwnów, oddalona od Międzyzdrojów jedynie o 35 km.        

W pobliżu znajdują się aż trzy rezerwaty przyrody, jedna                                            

z najpiękniejszych tras spacerowo-rowerowych, urokliwie 

położone kąpielisko, a także liczne zabytki, w tym słynne 

ruiny kościoła w Trzęsaczu.

W tym niezwykle malowniczym miejscu, otulonym 

pachnącym, sosnowym lasem powstaje osiedle Słoneczny 

Łukęcin. 

Nasza wyjątkowa inwestycja obejmie 30 domów, 

w tym:

•  nowoczesne, dwupiętrowe domy jednorodzinne z ogrodami,

•  domy z dwoma niezależnymi apartamentami i dwoma

 odrębnymi wejściami, każdy z ogródkiem,

•   ogródki od 99  do  285m2

Mieszkając w Łukęcinie, zaledwie po kilku minutach 

niespiesznego spaceru, można napawać się pięknem 

nadmorskiego krajobrazu, poczuć pod stopami morski 

piasek, a na twarzy – orzeźwiającą bryzę. Jedyne co 

zakłóca ciszę, to krzyk mew i fale rozbijające się delikatnie 

o brzeg.

Gdyby spacery po plaży, jedyne w swoim rodzaju zachody 

słońca, kojący szum Bałtyku i uzdrawiające powietrze były 

codziennością, cóż więcej byłoby potrzebne do szczęścia? 



•  jedynie kilka minut od morskiego brzegu •  nowoczesna, kameralna, niska zabudowa 

Apartament parter 

pow. 53,9 m2

Apartament piętro 

pow. 53,9 m2 

3,7 m2 

Łazienka

12,5 m2 

Pokój

7,0 m2 

Pokój

5,7 m2 

Przedpokój

RZUT PIĘTRA

Balkon

RZUT PARTERU

25 m2 

Pokój z kuchnią

3,7 m2 

Łazienka

12,5 m2 

Pokój

7,0 m2 

Pokój

5,7 m2 

Przedpokój

25 m2 

Pokój z kuchnią

Nasze osiedle to miejsce idealne dla osób kochających 

spokój i bliskość przyrody. Zapewniamy, że każda chwila 

spędzona w Słonecznym Łukęcinie będzie czasem 

prawdziwego relaksu i wytchnienia. Kameralna, niska 

zabudowa, z dala od zgiełku i hałasu dużych miast oraz 

przyjazne, zielone otoczenie zagwarantują temu miejscu 

wyjątkowo rodzinną i przytulną atmosferę.

Na wysokie walory estetyczne oferowanych domów                           

i apartamentów składa się nowoczesna architektura, duże 

okna oraz wygodne balkony. Każdy dom i apartament 

posiadać będzie piękny, zielony ogród – idealne miejsce na 

filiżankę aromatycznej kawy w letnie poranki lub wieczorne 

spotkania w gronie przyjaciół.

Z kolei dobrze oświetlone i funkcjonalnie zaprojektowane 

wnętrza, zagwarantują Państwu najbliższym wygodę                      

i niezależność, a także pozwolą na dyskrecję oraz poczucie 

swobody we własnym domu.



•  komfortowe apartamenty i wysoka jakość wykończenia 

Dom jednorodzinny pow. 102 m2

RZUT PIĘTRARZUT PARTERU

34,7 m2 

Pokój z aneksem kuchennym

12,7 m2 

Pokój

8,8 m2 

Pokój

7,5 m2 

Pokój

4,4 m2 

Łazienka

5,5 m2 

Klatka schodowa

3,4 m2 

Przestrzeń pod schodami

6,1 m2 

Garderoba
4,5 m2 

Przedpokój

4,1 m2 

Łazienka

10,5 m2 

Pokój

Twój dom zarabia, kiedy Ty wypoczywasz

Kupując dom z dwoma niezależnymi apartamentami,                  

i wynajmując jednen z nich (min. ok. 70 dni w roku), 

uzyskany dochód pokryje ratę kredytową za całą 

nieruchomość*. Natomiast w przyszłości zagospodarujesz 

dla siebie i dla najbliższych oba piętra w pięknie położonym 

domu z przestronnym ogrodem.

•  dwupiętrowe domy jednorodzinne z ogrodami,

• domy z dwoma niezależnymi apartamentami

i osobnymi wejściami, każdy z ogrodem.

Wybierz jedną z dwóch opcji i rozkoszuj się widokiem 

morza, pachnącym lasem oraz świeżym powietrzem 

każdego dnia!

oraz wygodne balkony. Każdy dom i apartament 

będzie piękny, zielony ogród – idealne miejsce na 

ę aromatycznej kawy w letnie poranki lub wieczorne 

i funkcjonalnie zaprojektowane 

Państwu najbliższym wygodę                      

i niezależność, a także pozwolą na dyskrecję oraz poczucie 

*Szczegóły i kalkulacje wyliczeń kredytowych dostępne  w biurze sprzedaży. 



W środku sosnowego lasu, w odległości kilku minut od morza znajduje się piękny, niemal stuletni Dworek Myśliwski, 

któremu zdecydowaliśmy się nadać zupełnie odmienne oblicze. 

Budynek z 1925 roku przechodzi obecnie gruntowną 

restaurację i już niebawem będzie można w nim nabyć jeden 

z 4 ekskluzywnych apartamentów.

Przestronne wnętrza Dworku Myśliwskiego to propozycja 

dla osób, które cenią wyszukany styl i niezależność. 

Dogodna lokalizacja pozwoli zarówno na aktywny 

wypoczynek na łonie natury, jak i spokojne chwile                            

w komfortowym, domowym zaciszu.

Dworek Myśliwski w Łukęcinie – połączenie historii z elegancką nowoczesnością

•  wykończenie w wysokim standardzie 

•  ogrzewanie podłogowe, antywłamaniowe

 drzwi wejściowe, wyciszone pomieszczenia,

 drewniane podłogi i okna

• apartamenty na parterze z dużymi, zielonymi 

tarasami

• apartamenty dwupoziomowe z balkonami



Kontakt:

Spectrum Development Sp. z o.o. 

biuro@spectrum.wroc.pl

www.spectrum.wroc.pl

Słoneczny Łukęcin to kolejna już inwestycja realizowana z powodzeniem przez 

Spectrum Development – firmę działającą na rynku budowalnym nieprzerwanie od ponad 15 lat.  
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