
 

 

 

Praha, 14. září 2021 

Unikátní rezidenční projekt Prague Marina Nova uvítá první 

majitele již za dva roky 

Dnes proběhlo symbolické položení základního kamene projektu Prague Marina Nova, jež 
představuje další část exkluzivního rezidenčního komplexu Prague Marina v pražských 
Holešovicích. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci společností podílející se na jeho 
vzniku. Za unikátním architektonickým projektem Prague Marina Nova stojí developerské 
společnosti Daramis a Lighthouse Group. Stavba projektu započala v dubnu letošního roku. 
Projekt celkem nabídne 151 bytů a 6 obchodních jednotek. Dokončení je plánováno na 
polovinu roku 2023.  

Na základní kámen poklepali za akcionáře společnosti Daramis Omri Sivor a Yariv Ronen a 
společnosti Lighthouse Group Gil Romem a Giora Winterstein. Dále se slavnostního poklepání 
zúčastnili také zástupci společností PORR, Raiffeisenbank, EBM Expert, s.r.o., České Přístavy a 
LOXIA a.s. Společně také odeslali vzkaz budoucím generacím. Poslání ve formě dopisu bylo 
umístěno do tubusu, který se posléze zabetonoval do základů stavby. 

Úvodního slova se na akci ujal výkonný ředitel společnosti Daramis Martin Vachek. „U projektu 
Prague Marina Nova jsme se inspirovali světově známými a úspěšnými proměnami přístavních 
čtvrtí, jako je HafenCity v Hamburku či londýnské Docklands. Projekt se stane nejnovější 
součástí moderního komplexu Prague Marina na břehu řeky Vltavy a nabídne 151 unikátních 
bytů ve stále se rozkvétající části Prahy – v Holešovicích. Jsme přesvědčeni, že bydlení v této 
lokalitě bude neobyčejným zážitkem nejen pro nové majitele,“ uvedl Martin Vachek. 

Projekt Prague Marina Nova zaujme na první pohled svou členitostí a atypicky řešenou 

desetipodlažní věží. Objekt nabídne nejenom klasické byty, ale i nevšední mini-penthousy, 

originální duplexy či luxusní penthousy s velkými terasami a výhledy na řeku i město. Původní 

architektonické prvky přístavu i některé budovy byly zachovány a jsou zakomponovány do 

současné moderní výstavby. Obyvatelům i návštěvníkům objektu Prague Marina Nova budou 

k dispozici také komerční jednotky, které budou využity jako kavárny, restaurace či prostory 

pro další služby.  

Společnost Daramis a Lighthouse Group při výběru generálního zhotovitele stavby navázaly na 

dosavadní spolupráci se společností PORR, která se úspěšně podílela i na realizaci dalších 

projektů obou společností, včetně předchozích etap této výstavby. 

 
Prague Marina  
První část nové rezidenční čtvrti na břehu Vltavy Prague Marina byla dokončena v roce 2008. 
Druhá fáze výstavby Marina Island byla dokončena v roce 2018, Prague Marina Nova je nyní 
třetí etapou a její dokončení je plánováno ve druhé polovině roku 2023.  

Více informací se o celém komplexu dozvíte na webové stránce www.praguemarina.cz.   

http://www.praguemarina.cz/

