
Odkryj
unikalne
DZIAŁKI
BUDOWLANE 



Pomiędzy wielkimi lasami
i jeziorami kaszubskimi,
obok plaży morskiej i ruchomych wydm,
wśród bajecznych szlaków...
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...jest takie miejsce,
w którym będzie Twój dom.
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WYJĄTKOWA lokalizacja
Osada Słowińskie Dęby to zielone serce Kaszub.
Twój nowy dom stanie wśród dziewiczej przyrody 
Słowińskiego Parku Narodowego. Zamieszkaj 
w cieniu prastarych lasów, ruchomych wydm 
i potężnych jezior.
 

 

To wymarzona okolica do aktywnego wypoczynku.
Czekają na Ciebie szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. 
Szybciej dojedziesz do plaży morskiej i jeziora 
idealnego dla kitesurferów niż w Warszawie 
do galerii. Odwiedzisz parki narodowe 
i krajobrazowe, obejrzysz unikalne zabytki, 
legendarne koncerty i pełen życia folklor. 

21 kilometrów (30 minut)
od nadmorskiej najspokojniejszej
plaży

28 kilometrów (35 minut) do Ustki

18 kilometrów (25 minut)
od ogromnego jeziora Gardno

15 kilometrów do Doliny Charlotty
– to tu odbywają się największe 
festiwale i koncerty w północnej Polsce

Poznań

GdańskKoszalin

Bydgoszcz

Szczecin
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Unikalna lokalizacja

Najbliższa okolica to nieskończone bogactwo wrażeń. 
Słowiński Park Narodowy słynie na cały świat 
z ruchomych wydm. Wielkie i płytkie jezioro Gardno 
to raj dla żeglarzy i kitesurferów. 
W jedno popołudnie można zachwycać 
się pustynią, prastarym borem, 
siecią jezior i trasami do spływów 
kajakowych. A łowców przygód 
zaprasza Wzgórze Rowokół
– dzisiaj punkt widokowy, 
a dawniej miejsce, 
w którym swoje skarby 
ukrywali sławni 
średniowieczni piraci, 
Bracia Witalijscy. Twoja 

działka

S6

6

Słupsk

Jezioro Gardno

22

22

213

210

Ustka
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Wykorzystaj czas
tak, jak lubisz!
Twoja działka daje nieograniczone
możliwości spędzania wolnego czasu.

Wiosenną porą okazje do wypróbowania nowych
rzeczy dwoją się i troją. Poznaj liczący ponad 
1000 lat rytuał Czarnego Wesela podczas 
corocznych majowych obchodów i przespaceruj 
się po długiej na 7 kilometrów wydmie.
     

Latem wybierz się na żaglówki, kitesurfing albo 
windsurfing, przemierz szlak średniowiecznych 
zamków, poznaj największe gwiazdy muzyki 
na koncertach w Dolinie Charlotty albo 
zażyj słońca na bałtyckich plażach.

Jesienią odwiedź pełen przygód Power Park
w Łebie albo zabierz dzieci na jedną z licznych
ścieżek dydaktycznych.

Zimową porą czeka na Twoją rodzinę wyciąg
narciarski Amalka albo historyczne miejsca: 
pałac rodziny von Braunschweig, Baszta Czarownic, 
Zamek Książąt Pomorskich i muzea.
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Ogromna Wydma
Czołpińska
30 km od Osady

Żeglowanie 
i kitesurfing
18 km od Osady  

Wzgórze Rowokół
15 km od Osady

Plaża nad morzem
21 km od Osady

Dolina Charlotty
15 km od Osady

Ustka
28 km od Osady

Ruchome Wydmy
55 km od Osady

Łowiska rybne
4 km od Osady

Wyciąg narciarski
1 godzina od Osady

Szlaki turystyczne
217 km
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Okolica - bliska i przyjazna
Osada Słowińskie Dęby leży kilkaset metrów od centrum miejscowości 
Wiklino i 15 kilometrów od liczącego 90 tysięcy mieszkańców Słupska. 
W kilka chwil dotrzesz łatwo w każde miejsce.

Mini Market
8 min

Biedronka
15 min 

Apteka
15 min 

Auchan
20 min 

Kościół
5 min 

Dworzec kolejowy i autobusowy
20 min 
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Przyjedź, zobacz
i zamieszkaj

Prąd
doprowadzony
do Twojej działki 
bez dopłat

Woda
doprowadzona
do Twojej działki
bez dopłat

Wygodny dojazd
utwardzona droga
dojazdowa

Uregulowany
stan prawny
bezpieczny zakup
na podstawie 
nieobciążonej księgi 
wieczystej 

To Twoja ziemia
dostajesz prawo 
własności zabezpieczone 
księgą wieczystą  
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Doskonały wypoczynek?
Tylko na Twojej działce!

9



Ceny działek w województwie
pomorskim rosną.

Ziemia jest odporna
na wahania rynku,
kryzysy, żywioły.  

Ziemia daje
stabilność Twoich
oszczędności.  

Ziemia podlega
dziedziczeniu. 

Zabezpiecz Twoją
rodzinę! 

Ziemia to jedyna
lokata kapitału,
która daje stabilność
finansową i korzyść
spędzania czasu.    

217 zł/m2
250 zł

200 zł

150 zł

100 zł

50 zł

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Cena w czerwcu 2020 r.

Cena w czerwcu 2021 r.

162 zł/m2

Działkę w Osadzie Słowińskie Dęby kupujesz
bezpośrednio od jej właściciela. Dlatego masz 
gwarancję najniższej ceny. Już w chwili zakupu 
cena działki rośnie dzięki podłączeniu wody 
i prądu oraz drodze utwardzonej. Z każdym 
miesiącem zyskujesz jeszcze więcej.

Wzrost o 34% w ciągu jednego roku

Działka to kapitał
i zabezpieczenie rodziny

Działka o wartości 300 000 złotych kupiona 
w czerwcu 2020 roku rok później była warta 
ponad 400 000 złotych!
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Mieszkaj tak, jak lubisz w nowym domu.
Widoki na przyszłość są naprawdę piękne.

11



Ziemia Inwestycje Sp. z o.o Sp. k.
ul. Prosta 32

00-838 Warszawa
KRS: 0000587204

NIP: 5223045893

Wybrałeś swój kawałek raju?
Obejrzyj go!
Umów się na spotkanie.
+ 48 573 258 652

kontakt@slowinskiedeby.pl

kliknij i sprawdź lokalizację

kliknij i sprawdź nasz profil na Facebook

https://www.facebook.com/Osada-S%C5%82owi%C5%84skie-D%C4%99by-100589022415712
https://www.google.com/maps/place/Osada+S%C5%82owi%C5%84skie+D%C4%99by/@54.5437234,17.1406927,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7b377f54ad48fd0b!8m2!3d54.5426529!4d17.144083



