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REZYDENCJE
pozwól się zainspirować

Pałace, zamki,
dwory w Polsce
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Ekskluzywne apartamenty
w Polsce i Europie

8

Kamienice
w Polsce

72

74

Nieruchomości
w USA

Hotele w Polsce
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Luksusowe rezydencje
w Polsce i Europie
6

62 – 67

Prawdziwe nieruchomości premium
rozwijają się właśnie teraz

Karolina Kaim, Sunshine by High Level

8 – 29
14
24 – 59

64

Apartamenty na sprzedaż

Najciekawsze oferty nieruchomości zabytkowych

Historyczne nieruchomości: zamek i pałac
to nie to samo
Magdalena Łozowicka, Komercja24.pl

Luksusowe apartamenty w Polsce, Europie i USA

68

Jak bezpiecznie wynająć apartament?

Marlena Joks, WGN

Złoto jeszcze w tym roku ma kosztować
$2500 za uncję
Michał Tekliński, Goldenmark

Rezydencje na sprzedaż

Ekskluzywne rezydencje w Polsce, Europie i USA

70

Mieszkanie od dewelopera?
Klimatyczny loft? A może lokal do remontu?

72

56

Budownictwo modułowe czyli czas to pieniądz

74

60

Co dalej z rynkiem nieruchomości
inwestycyjnych w Polsce?

76

32

Polskie pałace, zamki i dwory

Magdalena Łozowicka, Komercja24.pl
DMDmodular

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

Lidia Dołhan, WGN

„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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