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Санта Марина - концепция

 СантаСанта МаринаМарина ее 44--

звезднозвездно ваканционноваканционно

селищеселище, , разположеноразположено нана

първапърва линиялиния наднад моретоморето. . 

АкцентАкцент вв концепциятаконцепцията йй

саса услугитеуслугите ии комфортъткомфортът. . 

 ПрочутиятПрочутият ЦарскиЦарски плажплаж

сесе намиранамира точноточно подпод

СантаСанта МаринаМарина, , аа

боровитеборовите горигори наоколонаоколо яя

превръщатпревръщат вв ощеоще попо--

уютноуютно заза живеенеживеене мястомясто. . 

 70% 70% отот площтаплощта нана СантаСанта

МаринаМарина отот окок. 100 000 . 100 000 мм22

саса посветенипосветени нана градиниградини, , 

парковипаркови алеиалеи, , паркингипаркинги, , 

ресторантиресторанти, , басейнибасейни, , 

баровебарове, , атракцииатракции заза децадеца, , 

магазинимагазини, , спаспа ии дрдр. . 

услугиуслуги..

www.santamarina.bg



 СС уникалнитеуникалните

съоръжениясъоръжения, , отличнитеотличните

условияусловия ии

изключителнотоизключителното

обслужванеобслужване СантаСанта

МаринаМарина гарантирагарантира

неповторимнеповторим стилстил нана

животживот ии отдихотдих..

 СантаСанта МаринаМарина ее

идеалнотоидеалното мястомясто заза

ваканцииваканции, , дългосрочнодългосрочно

отсяданеотсядане ии доридори

постояннопостоянно пребиваванепребиваване..

 СантаСанта МаринаМарина ее проектпроект

нана утвърденатаутвърдената

строителностроително--

инвестиционнаинвестиционна

компаниякомпания ФеърПлейФеърПлей

ИнтернешънълИнтернешънъл АДАД..
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Санта Марина - концепция



 СантаСанта МаринаМарина ее
удостоенаудостоена сс наградитенаградите: : 

 „„ВаканционноВаканционно селищеселище нана
годинатагодината”” заза 2006 2006 гг., ., 

 ““НайНай--добърдобър морскиморски
проектпроект”” заза 2009 2009 гг., ., 

 „„НайНай--добърдобър проектпроект вв
БългарияБългария”” –– ЗлатенЗлатен
медалмедал отот МеждународМеждународ--
нияния конкурсконкурс нана ““HomesHomes
OverseasOverseas””, 2010 , 2010 гг. . ии

 ““ВаканционноВаканционно селищеселище нана
2010 2010 годинагодина”” нана БХРАБХРА..

2010 2009 2006
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Санта Марина - концепция



Санта Марина - местоположение
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 ПърваПърва линиялиния

 ЮжноЮжно ЧерноморскоЧерноморско
крайбрежиекрайбрежие

 НадНад ЦарскияЦарския плажплаж ––
найнай--дългатадългата плажнаплажна
ивицаивица вв ЮгозападнаЮгозападна
БългарияБългария /8/8кмкм//

 НаНа 2 2 кмкм отот СтарияСтария градград
нана СозополСозопол

 НаНа 34 34 кмкм отот ЛетищеЛетище
БургасБургас

 НаНа 424 424 кмкм отот СофияСофия



 ДваДва ппллаажжаа сс барбаровеове, , 

детскидетски площадкиплощадки, , 

чадъричадъри, , шезлонгишезлонги ии

душдушовеове

 4 4 големиголеми ии 3 3 детскидетски

басейнабасейна
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Санта Марина - услуги



 3 3 ресторантаресторанта: : 

 СредиземноморскаСредиземноморска

кухнякухня

 ТрадиционнаТрадиционна

ббъългарскалгарска кухнякухня

 РРииббенен ресторанресторантт

 ПицПицаариярия ““КаКассаа МиаМиа””

 БарБар--бистробистро нана плплажаажа

 44 пулпул--барабара

 ДжакузиДжакузи--барбар

 ЛобиЛоби--барбар

 ПианоПиано--барбар ““ДжойДжой””
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Санта Марина - услуги



 РецепцияРецепция ии оохранахрана

 МагазинМагазинии заза

хранителнихранителни ии битовибитови

стокистоки, , плажниплажни

принадлежностипринадлежности, , 

лакомствалакомства, , козметикакозметика, , 

сувенирисувенири ии дрдр..

 ПаркингПаркинг

 ГолфГолф--количкиколички вв

селищетоселището

 ВлакчеВлакче додо СозополСозопол ии

ккъъмпингмпинг ““КавациКаваци””

 БизнесБизнес--центцентъърр

 КонференКонферентнитни залзалии
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Санта Марина - услуги
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Санта Марина - услуги

 ДетскиДетски площадкиплощадки

 3 3 детскидетски басейнабасейна

 ИгралнаИгрална площадкаплощадка

““КоколандияКоколандия””

 ДетскаДетска градинаградина ““Marina Marina 

Kids LandKids Land””

 АнимацияАнимация нана няколконяколко

езикаезика
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Санта Марина - услуги

 АнимацияАнимация заза възрастнивъзрастни

 ИгрищаИгрища заза::

○○ ВолейболВолейбол

○○ БаскетболБаскетбол

○○ ФутболФутбол

○○ ТенисТенис

 ТенисТенис нана масамаса

 МиниМини--голфголф

 КолоезденеКолоездене

 ии дрдр. . спортовеспортове
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 ФитнесФитнес центцентъърр

 СалонСалон заза красотакрасота

 СпаСпа центцентъърр::

разнообразниразнообразни видовевидове

спаспа--процедурипроцедури ии

терапиитерапии, , специалнаспециална

козметикакозметика

 СпаСпа капсулкапсулии

 ПарнаПарна банябаня

 СаунаСауна

 МасажМасаж

 ЗалЗалаа заза релаксрелакс

Санта Марина - услуги



 ВодниВодни спортовеспортове ии

развлеченияразвлечения: : 

○○ яхтияхти,,

○○ сърфсърф, , 

○○ водниводни колелаколела, , 

○○ бананбанан, , 

○○ дджетжет ии дрдр..

 РРиболовиболов

 ЯхтенЯхтеноо пристанпристанищеище вв

СозополСозопол

www.santamarina.bg

Санта Марина - услуги



 ГрадинитеГрадините нана

СантаСанта МаринаМарина

Санта Марина - градини



 МедицинскоМедицинско

обслужванеобслужване, , аптекааптека

 ПранПранее ии химическохимическо

чистенечистене, , камериеркакамериерка

 КетКетъърингринг, , приготвприготвянеяне

нана хранахрана нана живоживо

 ПоПощщеенскински услугиуслуги, , 

обмобмяяннаа нана валутавалута

 ТуристичесТуристическака агенцияагенция: : 

билетбилетии, , автомобилиавтомобили,  ,  

трансфертрансферии, , еекскуркскурззииии

 ДругиДруги услугиуслуги попо вашеваше

желанижеланиее
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Санта Марина ... и още услуги
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 33-- ии 44--етажниетажни виливили, , 

разположениразположени амфиамфи--

театралнотеатрално попо протежепротеже--

ниение нана заливазалива.. ТакаТака
повечетоповечето апартаментиапартаменти

иматимат прекраснапрекрасна гледкагледка

къмкъм моретоморето. . 

 ИмотиИмоти::

○○ студиястудия: 39: 39--56 56 мм22

//жилищнажилищна площплощ//

○○ апартаментиапартаменти сс еднаедна
спалняспалня: 50: 50--87 87 мм22

○○ апартаментиапартаменти сс дведве

спалниспални: 83: 83--125 125 мм22

○○ мансардимансарди нана дведве ниванива:   :   

8787--160 160 мм22

 70 70 завършенизавършени виливили

 ОщеОще виливили щеще бъдатбъдат

готовиготови презпрез 2013 2013 гг..

Санта Марина - имоти
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 БългарскиБългарски

възрожденскивъзрожденски стилстил

 ЕстествениЕстествени материалиматериали, , 

специалноспециално подбраниподбрани заза

морскияморския климатклимат: : 

○○ бялабяла мазилкамазилка

○○ дървенидървени обшивкиобшивки

○○ керемиденикеремидени скатнискатни

покривипокриви

 СтоманобетоннаСтоманобетонна

конструкцияконструкция, , стенистени отот

червеначервена тухлатухла, , 

 ХидроХидро-- ии топлотопло--

изолацияизолация нана сградитесградите

Санта Марина – архитектурен стил
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 СтениСтени: : 

гипсокартонгипсокартон//латекслатекс

 ПодовеПодове: : гранитогресгранитогрес

 БаниБани: : напълнонапълно

завършенизавършени

 ПрозорциПрозорци: PVC 3: PVC 3--камерикамери

 ВратиВрати: : фурнированфурнирован MDFMDF

 МонтираниМонтирани ключовеключове ии

контактиконтакти

 КлиматициКлиматици

 КабелнаКабелна телевизиятелевизия

 УсилениУсилени контактиконтакти заза

отоплителниотоплителни елел. . уредиуреди

 ЕлектрическиЕлектрически бойлербойлер

въввъв всекивсеки входвход

Санта Марина - завършеност
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Санта Марина – имоти за продажба

 ГотовиГотови ии обзаведениобзаведени

жилищажилища

 ЗавършениЗавършени жилищажилища безбез

обзавежданеобзавеждане

 АпартаментиАпартаменти вв процеспроцес нана

изгражданеизграждане

 ИнвестицииИнвестиции нана зеленозелено



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

Две спални

Етажи: 1–3 / 88 - 102 кв.м.

От този тип има с морска гледка

1

2

2

1

Една спалня

Етажи: 1–4 / 50 – 57 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Една спалня

Етаж: 4 / 57 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Една спалня

Етаж: 4 / 68 кв.м.

Жилища с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2 1

Мансарда с една спалня

Етаж: 5 / 87 кв.м.

Жилища с морска гледка

Мансарда с една спалня

Етаж: 5 / 87 кв.м.

Жилища с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Една спалня

Етажи: 1–4 / 50 – 57 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Студио

Етажи: 1-3 / 39 - 43 кв.м.

От този тип има с морска гледка

3

3

Една спалня

Етажи: 1–3 / 56 – 66 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes
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1

2

2

1

Две спални

Етажи: 1–3 / 83–104 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Студио

Етажи: 1-3 / 46-56 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Една спалня

Етажи: 1–3 / 66 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Една спалня

Етажи: 1-3 / 63 кв.м.

От този тип има с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

1

Мансарда с две спални

Етаж: 4 / 115 - 125 кв.м

От този тип има с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

1

Мансарда с две спални

Етаж: 5 / 160 кв.м

Жилища с морска гледка

Санта Марина - апартаменти



СантаСанта МаринаМарина предлагапредлага

разнообразниразнообразни вариантиварианти

нана обзавежданеобзавеждане: : 

стандартнистандартни пакетипакети, , 

индивидуалениндивидуален дизайндизайн, , 

различниразлични материалиматериали ии

цветовецветове. . МожетеМожете дада

изберетеизберете измеждуизмежду

редицаредица видовевидове

обзавежданеобзавеждане::

КласикКласик /MDF//MDF/

СозополСозопол /MDF//MDF/

2

11

www.santamarina.bg

22

1

2

Санта Марина - обзавеждане



ФФеентнтъъзизи //ПДЧПДЧ//

БамбукБамбук //ПДЧПДЧ//

1

2

1

2

www.santamarina.bg

1

2

Санта Марина - обзавеждане
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ОрехОрех БолоняБолоня //ППДЧДЧ//

БукБук //ППДЧДЧ//

11

22

1

2

Санта Марина - обзавеждане



БрезаБреза //ППДЧДЧ//

АидаАида //ППДЧДЧ//

1

2

1

2

www.santamarina.bg

1

2

Санта Марина - обзавеждане
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Санта Марина - обзавеждане

КремонаКремона //ППДЧДЧ//

ВенецияВенеция //ППДЧДЧ//

11

22

1

2



1

ИспанскоИспанско

кафявокафяво //дърводърво//

ББяялала пастапаста //дърводърво//
2

1

2

www.santamarina.bg

1

2

Санта Марина - обзавеждане



22
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ВенецияВенеция ттъъмномно

//ППДЧДЧ//

ДДъъбб //ддъърворво//

11

1

2

Санта Марина - обзавеждане



22
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КънтриКънтри //ППДЧДЧ//

ХармонияХармония //ПДЧПДЧ//

11

1

2

Санта Марина - обзавеждане
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 24h 24h охранаохрана ии

видеонаблюдениевидеонаблюдение

 ПоддръжкаПоддръжка нана

басейнитебасейните

 ПоддържанеПоддържане нана

градинитеградините

 ПоддръжкаПоддръжка нана общитеобщите

частичасти нана вилитевилите ии нана

оборудванетооборудването вв

комплексакомплекса

 ПочистванеПочистване нана общитеобщите

частичасти нана вилитевилите ии

комплексакомплекса

 МениджърМениджър заза връзкавръзка сс

клиентитеклиентите

 СпасителиСпасители нана

басейнитебасейните

 ИзвозванеИзвозване нана отпадъциотпадъци

Санта Марина – поддръжка на комплекса
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 ОтдаванеОтдаване подпод наемнаем

 МаркетингМаркетинг нана ВашияВашия

апартаментапартамент

 УправлениеУправление нана

разходитеразходите ии заплащанезаплащане

нана сметкисметки

 КонсумативиКонсумативи вв имотаимота

 ОбщоОбщо поддържанеподдържане ии

почистванепочистване нана

апартаментаапартамента вв

периодитепериодите нана заетостзаетост

 ПодготовкаПодготовка нана имотаимота

заза успешноуспешно отдаванеотдаване

подпод наемнаем

 ЗастрахованеЗастраховане нана

имуществотоимуществото

Санта Марина – управление на собствеността
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 44--звездензвезден комплекскомплекс

 ПърваПърва линиялиния наднад

моретоморето

 ОтличноОтлично

местоположениеместоположение

 ПопуляренПопулярен курорткурорт

 УютниУютни апартаментиапартаменти

 МногоМного услугиуслуги

 ИндивидуаленИндивидуален подходподход

 ПроектПроект, , печелещпечелещ

наградинагради

 УтвърденУтвърден инвеститоринвеститор

 НадежденНадежден партньорпартньор

Санта Марина - резюме



Благодарим за вниманието!


