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UNIKÁTNÍ BYTOVÝ PROJEKT MARINA ISLAND JE KOMPLETNĚ 
ZKOLAUDOVÁN 

 

Zbývající dvě budovy výjimečného developerského projektu na břehu Vltavy v pražských 

Holešovicích – Marina Island prošly úspěšně kolaudačním řízením. První tři budovy byly 

zkolaudovány již v červenci minulého roku. 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 skupina Lighthouse Group a Daramis, projektantem AED project            

a generálním dodavatelem stavební společnost Porr.  

V případě Marina Island bylo hlavním cílem architektů harmonicky propojit dva rozdílné světy – 

svět řeky, klidu a přírody, na jedné straně, s rušným světem velkoměsta, zajímavých pracovních 

příležitostí a společenského života na straně druhé. Samotná výstavba probíhala s maximálním 

důrazem na kvalitu v každé fázi realizace. Výjimečná lokalita a kvalita jsou zárukou trvalé hodnoty 

bytů v Marina Island. 

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 přípravou na vlastní bazén a soukromá garáž s přímým vstupem do bytu) až po 

luxusní „penthousy“ v nejvyšších patrech (pohled na město z ptačí perspektivy a maximální 

soukromí). 

Samotné byty jsou však jen jednou součástí uceleného prostoru pro život, který mimo jiné 

zahrnuje i privátní zahradu, společenskou místnost určenou pro soukromé akce a oslavy, venkovní 

místo vyhrazené pro grilování a posezení s přáteli, podzemní hlídané parkoviště s myčkou aut, 

půjčovnu kol nebo čistírnu oblečení. 
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www.daramis.com  
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 22 projektů, které zahrnují více než 

2500 bytů, a v současné době pracuje na nových rezidenčních projektech.  

 
Lighthouse Group působí v České republice od roku 2000. Všechny své projekty realizuje v Praze, a to            

s pokorou a úctou k jedinečné pražské architektuře, ale zároveň v duchu moderního životního stylu. Od 

samého začátku se Lighthouse soustředil zejména na projekt rekultivace holešovického přístavu na Praze 7. 

Prvním projektem a zároveň vlajkovou lodí celé rekultivace přístavu se stal administrativní komplex 

Lighthouse Vltava Waterfront Towers. Následovaly rezidenční projekt Prague Marina a administrativní 

centrum Prague Marina Office Center. Přístav získal nový rozměr a výstavba pokračovala na holešovickém 

poloostrově rezidenčním projektem Marina Island. 

Na Praze 9 Lighthouse Group vybudoval rezidenční projekt Zelené město, obchodní centrum Galerie Harfa 

v těsném sousedství O2 areny, administrativní budovu Harfa Office Park, parkovací dům u O2 areny a 

pokračuje výstavbou administrativní budovy SO14. Za dobu svého působení Lighthouse zařadil do svého 

portfolia i dva již hotové administrativní projekty – Vinohradská 174 a Šárka Business Park. 
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Pro více informací kontaktujte: 
Benes Consulting Group s.r.o.  
Milan Vodička /+420 773 532 025 /milan.vodicka@benesgroup.cz 
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