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Apartamenty na sprzedaż

Luksusowe apartamenty w Polsce, Europie i USA

28 – 57
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Polskie pałace, zamki i dwory

Najciekawsze oferty nieruchomości zabytkowych

Boom na zabytki – co na to eksperci od
inwestycji w nieruchomości inwestycyjnych?

Paweł Kuczera – Prezes Zarządu Horyzont Inwestycji

Rynek mieszkań w Polsce – czerwiec 2022

68

Marlena Joks – Starszy Analityk WGN

Rynek nieruchomości zabytkowych
na sprzedaż kryje inwestycyjne perełki

Magdalena Łozowicka – Redaktor Naczelna Komercja24.pl

Kup • wypoczywaj • zarabiaj

WGN Lublin

70

Dubaj zamiast Bałtyku – nieruchomości
wakacyjne

72

Wille świata – niesamowita architektura

74

Ewa Kumorek-Fedor – prezes Klubu Inwestorek

26
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Rezydencje na sprzedaż
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Ekskluzywne rezydencje w Polsce, Europie i USA

Olbrzymi skok zainteresowania
nieruchomościami inwestycyjnymi w Europie

Inwestowanie w biurowce

Selekcja biurowców w Polsce dla inwestorów

Inwestowanie w hotele i pensjonaty

Redakcyjny wybór najciekawszych hoteli i pensjonatów

Inwestowanie w kamienice

Polskie kamienice czekają na inwestorów

Inwestowanie w tereny

Najbardziej lukratywne oferty terenów

Karolina Kaim – Prezes Zarządu Sunshine by High Level
„APARTAMENTY REZYDENCJE”, magazyn wydawany jest od 1992 roku. Kwartalnik poświęcony tematyce inwestowania w nieruchomości
premium w Polsce i na świecie. Zawiera aktualne informacje, analizy i raporty o poszczególnych segmentach tych nieruchomości. Doradza
inwestorom, jak bezpiecznie poruszać się na rynku, w co inwestować, jakie są tendencje i prognozy. Czasopismo skierowane jest nie tylko do
inwestorów i pasjonatów luksusowych wnętrz, ale też inspiruje projektantów i architektów. Prezentuje aktualną ofertę wystawionych na sprzedaż
apartamentów, loftów, rezydencji, willi, ekskluzywnych domów, posiadłości, pałaców, dworów, zamków oraz kamienic w Polsce i na świecie.
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