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V SOUTĚŽI REALITNÍ PROJEKT ROKU 2017 USPĚL PROJEKT
MARINA ISLAND
Cenu architektů v rámci soutěže Realitní projekt roku 2017 získal výjimečný bytový
komplex Marina Island na holešovickém břehu Vltavy, který společně realizují
Lighthouse Group a Daramis. Soutěž Realitní projekt roku je přehlídkou
nejoblíbenějších českých developerských projektů v jednotlivých regionech České
republiky. Výsledky byly zveřejněny dnes v rámci Realitního kongresu 2017.
„Marina Island je čtvrtý projekt revitalizace Holešovického přístavu a výrazně přispěje
k velké změně tohoto krásného území, které vytváří vynikající a jedinečné životní
prostředí pro obyvatele projektu a Prahy 7,“ uvedl Tomáš Winterstein, generální ředitel
Lighthouse Group.
Marina Island je luxusní rezidenční komplex, který vzniká na břehu řeky Vltavy
v pražských Holešovicích. Výstavba byla zahájena na konci roku 2014. Zkolaudovány byly
již tři z pěti budov. Zbývající dvě budovy budou dokončeny v průběhu jara 2018. 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 Lighthouse Group a
Daramis, projektantem je AED project a generálním dodavatelem stavební společnost
Porr.
Realitní projekt roku je celostátní soutěž o titul nejoblíbenějších rezidenčních projektů,
které byly v letošním roce dokončeny anebo se nacházely v realizační fázi a měly přitom
v prodeji alespoň jednu bytovou jednotku. Ocenění se udělují v jednotlivých regionech a
ve třech soutěžních kategoriích: Cena odborné poroty, Cena architektů a Cena
veřejnosti.
www.lighthouse-prague.cz
www.daramis.com
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Lighthouse Group působí v České republice od roku 2000. Je významným developerem, který
realizuje především vlastní projekty. Ve svém portfoliu má Lighthouse Group nejen rezidenční
projekty, ale i projekty administrativní a retailové. Do současné doby skupina realizovala
projekty s více než 1000 bytovými jednotkami, 60.000 m2 kancelářských ploch a téměř 42.000
m2 obchodních ploch. Lighthouse Group pokračuje v revitalizaci holešovického přístavu, své
aktivity však nadále rozvíjí i na Praze 9.
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 22 projektů, které zahrnují
více než 2500 bytů, a v současné době pracuje na nových rezidenčních projektech.
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