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DO MARINA ISLAND SE STĚHUJÍ PRVNÍ MAJITELÉ 

Rezidenční projekt Marina Island v  pražských Holešovicích začíná ožívat prvními 
obyvateli. Ve třech zkolaudovaných bytových domech (z celkových pěti) se nachází 
199 nadstandardních bytů, z toho pouze šest bytů je zatím volných. Své majitele má 
i všech 14 luxusních penthousů v  nejvyšších patrech s  výhledem na město o 
výměrách od 160 do 336 m2. Zbývající dvě budovy projektu Marina Island budou 
dokončeny v průběhu jara 2018. Výstavba Marina Island byla zahájena na konci roku 
2014. 

„Projekt Marina Island patří svojí polohou a architektonickým zpracováním mezi 
atraktivní nabídky na pražském realitním trhu, o čemž svědčí mimořádný zájem ze 
strany kupujících. Noví majitelé oceňují zejména vysoký standard kvality, snadnou 
dostupnost centra a atraktivní bydlení na břehu Vltavy,“ uvedl Martin Vachek, výkonný 
ředitel společnosti Daramis. 

Marina Island nabízí tři kategorie bytů. Od komfortních bytů v typických podlažích přes 
„townhousy“ evokující bydlení v rodinné vile (soukromí, uklidňující výhled na řeku, 
prostorná zahrada, terasa s vlastním bazénem a soukromá garáž s přímým vstupem do 
bytu) až po luxusní „penthousy“ v nejvyšších patrech (pohled na město z ptačí 
perspektivy a maximální soukromí). 

Součástí projektu Marina Island je i privátní zahrada, společenská místnost určená pro 
soukromé akce a oslavy, venkovní místo vyhrazené pro grilování a posezení s  přáteli, 
podzemní hlídané parkoviště s myčkou aut, půjčovna kol nebo čistírna oblečení. 

Projekt Marina Island, který navrhl architektonický ateliér Moshe Tzur Architects, 
zahrnuje pět budov s 343 byty o velikosti 1+kk až 6+kk. Developery projektu jsou 
společnosti Lighthouse Group  
a Daramis, projektantem je AED project a generálním dodavatelem stavební společnost 
Porr.  

www.daramis.com  

http://www.daramis.com
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www.lighthouse-prague.cz  

Daramis je realitní a investiční společnost, která se zabývá nákupem, výstavbou a správou 
rezidenčních včetně komerčních nemovitostí. Společnost vznikla v roce 2000 v České republice a 
trvale usiluje o vytváření nadčasových hodnot prostřednictvím realizace vysoce kvalitních 
projektů s vlastním inovačním know how  
a zákaznicky orientovaným přístupem. Daramis již úspěšně dokončil 19 projektů, které zahrnují 
více než 1800 bytů, a v současné době pracuje na nových rezidenčních projektech.  

Lighthouse Group působí v České republice od roku 2000. Prvním projektem skupiny byl 
administrativní komplex Lighthouse Towers s 23 000 m2 kancelářských prostor. Lighthouse 
Towers byl milníkem v  záměru revitalizovat holešovický přístav. Navázala na něj výstavba 
rezidenčního projektu Prague Marina, která nabídla 340 exkluzivních „waterfront“ bytových 
jednotek. V místě holešovického přístavu vznikl i administrativní komplex Prague Marina Office 
Center s 13 600 m2 kancelářských a obchodních prostor.  

Pro více informací kontaktujte: 
Benes Consulting Group s.r.o.  
Milan Vodička /+420 773 532 025 /milan.vodicka@benesgroup.cz
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