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gruzie

Starobylá původem a působivá 
v přítomnosti; je zemí moderní 
a atraktivní, pyšní se třetím 
nejvyšším vrcholem Kavkazu 
(SHKHARA - 5201 m.) a také 
přílivem, omývajícím slunečné 
pláže - to je Gruzie. 

Krajina, která teprve začíná 
objevovat svůj výjimečný 
potenciál. Také proto je turismus 
jednou ze strategických priorit 
gruzínské vlády. Prudce rostoucí 
segment v roce 2019 přivítal 9 
milionů turistů, převážně z Ruska, 
Turecka a sousední Arménie  
a Ázerbájdžánu. Postupně 
narůstá i počet turistů z Evropské 
unie. 

Spektrum služeb, 
které Gruzie 
dokáže nabídnout 
je opravdu 
obdivuhodné. 

Pohoří Kavkaz 
vás uchvátí 
svou pokojnou, 
nedotknutou horskou 
přírodou, národními 
parky, jezery, skalními 
městy a architektonickými 
památkami. Zimní turistika  
a kvalitní lyžařská střediska jsou 
samozřejmostí. 

Jakmile sestoupíte z hor, 
objevíte čisté pláže, přístavní 
města, moderní architekturu 
a pulzující život gruzínské 
riviéry s jejím neopakovatelným 
kouzlem.

Nejvřelejší země Evropy

Jednoduchá dostupnost z celého světa zabezpečují  
tři mezinárodní letiště: v Tbilisi, Batumi a Kutaisi.
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Objevte krásu gruzínské přírody

7Sport a aktivity

Turismus

Sport  a aktivity

Přírodní parky KINTRISHI  
a MTIRALA  se svými chodníčkami. 
Botanická zahrada BATUMI . 
Přírodní rezervace ISPANI 
s nedotkutou přírodou a 
nádhernými scenériemi. Město 
TBILISI  se svou bohatou historií  
a jedinečnou atmosférou. Pevnost 
NARIKALA . Sirné termální lázně 
v Tibilisi. Historické středověké 
město MCCHETA  (UNESCO). 
Kamenná pevnost VARDZIA . 
Nepřístupný klášter KATSCHKI 
nedaleko Batumi. Kostel GERGET I 
pod vrchloem KAZBEK  (2200 
m.n.m). Stalinovo rodiště GORI . 
Jedna z nejkrásnějších oblastí 
země je SVANETI  (UNESCO)  
s vesničkou MESTIA .

Horská turistika a trekking, cyk-
listika, vodní sporty, sportovní 
rybaření. Celoroční spektrum 
aktivit doplňují lyžařská střediska 
GUDAURI  či BAKURIANI . Zábavní 
park pro celou rodinu   
TSITSINATELA  (“Světluška”).
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9Gastronomie

Exponáty jako zlaté artefakty, 
šperky a keramika z archeolo-
gických výzkumů, to je muzeum 
v KOBULETI . Pevnost PETRA 
postavená byzantským císařem 
Justiniánem v pátém století po 
Kristu. Klášter ELIA . Kulturní vyžití 
a noční život v BATUMI , které je 
právem označováno za gruzínské 
Las Vegas. Koncerty v BLACK 
SEA ARENA.  Uchvátí vás čisté 
pláže a  moderní architektura. 
Gruzínská riviéra má neopakova-
telné kouzlo.

Gruzínské vinařství je nejstarší  
na světě. Specifické klima  
v kombinaci s tradičními postupy 
(využívají tzv. QVEVRI  - hliněné 
hrnce, které se zakopávají do 
země a fermentují tak hrozny) 
produkuje výjimečné víno známé 
po celém světě. Země má pět 
hlavních vinařských regionů. 
Nejznámějším a největším je 
KAKHETI  (nedaleko Tbilisi).

Kde je kvalitní víno, tam je také 
kvalitní koňak. Na prostřeném 
stole je doprovází specifická, 
chutná a pestrá gastronomie.  
Je moderní, zároveň tradiční  
a místní.

V každém regionu na 
návštěvníky čekají ojedinělé 
kulinářské zážitky a chutě: 
přímořská kuchyně nebo 
sýrový chléb KHACHAPURI , 
grepový dezert PELAMUSHI a 
grilované maso s dresingem z 
vlašských ořechů.

8 Kultura a umění

Osm tisíc let dlouhá tradice vinařstvíNeobjevená křižovatka civilizací

Gastronomie



  magnetický          písek

Unikátní účinky magnetického písku 
na organismus a jeho kladné působení 
na pohybový aparát a krevní oběh byl 
známý už prvním obyvatelům oblasti 
v době bronzové. Ionizovaný vzduch 
je nasycený silicemi cedrů a pinií a má 
tak antibakteriálními účinky. K tomu 
působí zinek a samotné moře.  
Je to mimořádně zdravé a tělu příznivé 
přírodní prostředí. Možná právě proto 
si dal v této lokalitě postavit svůj 
luxusní venkovský dům i samotný car 
Alexandr II.

V současnosti je lokalita využívaná 
pro lékařské účely. Léčí se zde 
kardiovaskulární, respirační  
a neurologické problémy.2

Ionizovaný vzduch je nasycený 
silicemi cedrů a pinií a má tak 
antibakteriálními účinky.

černý
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magnetic  beach resort       & Spa

MAGNETIC BEACH RESORT & SPA 
se nachází v KOBULETI,  které 
leží na břehu Černého moře, 
jen 30 km severně od BATUMI . 
Oblasti se říká BLACK SEA 
RIVIERA . Nedaleko je městečko 
UREKI . Je to dynamická a živá 
turistická lokalita. 

Komplex apartmánů se souk-
romou pláží s černým magne-
tickým pískem se rozprostírá 
na území o rozloze více než 1,3 ha. 
Součástí je restaurace a kavárna. 
Minimalistická vertikálně členěná 
architektura odkazuje na okolní 
borovicové háje. Dispozice apart-
mánů jsou promyšlené; důraz je 
kladen na komfort a občanskou 
vybavenost, která je součástí 
soukromého areálu. Je to ideální 
místo pro relax a regeneraci. 

V blízké budoucnosti je pláno-
vaná dostavba SPA. Pouhé dva 
kilometry od města se nachází 
množství minerálních léčivých 
pramenů. Účinné jsou při léčbě 
metabolismu, jater a ledvin. 
Pomáhají bahenní a minerální 
zábaly.

Koncept MAGNETIC BEACH RESORT & SPA  naplno interpretuje 
a umožňuje poznávat výjimečnou povahu Gruzie, onu ojedinělou 
kombinaci relaxu a léčivých účinků přírody.

V aktuální nabídce se 
nacházejí apartmány 
v objektech:
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apartmány 
Blok A se nachází nejblíže k příjezdu  
do soukromého areálu.

RECEPCE

APARTMÁNY

Předsíň: 
4.09 m2

Obytný prostor:  
17.98 m2

Koupelna:   
4.67 m2

Balkón:   
6.04 m2

Celkem m2:   
32.78 m2

Výhled  
na moře 

oplocené 
soukromé 
zahrádky

2 × střešní bar 
1 × Lobby bar 

s terasou

Apartmánový blok 

A

Typový apartmán s balkónem

A.409

14 Apartmány A

info@magnetic.ge
 více informací na 

Při vstupu do budovy najdete soukromou recepci, 
lobby bar a pod ním vinný sklep. Na střeše je rozlehlý, 
částečně zastřešený sky bar s výhledem na celý 
komplex, moře a z východní strany také na vrcholky 
hor. Všechny apartmány mají balkon nebo terasu 
a většina z nich má taktéž výhled na moře. Přízemní 
apartmány mají navíc oplocené soukromé zahrádky.

Výměry



B
Výhled  

na moře 
oplocené 
soukromé 
zahrádky

2 × střešní bar 
1 × Lobby bar 

s terasou

apartmány 
Blok B je situovaný v pokojné části komplexu uprostřed 
zeleně.

Apartmánový blok 

B

16 Apartmány B

V budově se nenachází žádný komerční prostor, 
pouze rezidence. Všechny apartmány mají terasu 
nebo balkon s výhledem na moře. Přízemní 
apartmány mají oplocené soukromé zahrádky. 

Předsíň:
4.06 m2

Obytný prostor:  
25.85 m2

Koupelna:  
4.32 m2

Zahrada:  
20.75 m2

Celkem m2:  
54.98 m2

 

Typový apartmán s privátní zahrádkou

B.101

info@magnetic.ge
 více informací na 

Výměry



C
Výhled  

na moře 
2 × střešní bar

apartmány 
Blok C je situovaný v srdci celého komplexu.

Apartmánový blok 

C

18 Apartmány C

Předsíň:
2.81 m2

Šatník:   
3.24 m2

Obytný prostor:  
21.30 m2

Koupelna:   
4.42 m2

Ložnice:   
12.82 m2

Terasa:   
14.61 m2

Celkem m2:   
59.20 m2

 

Typový apartmán s terasou

C.1001

V budově se nenachází žádný komerční prostor, 
pouze rezidence. Všechny apartmány mají terasu 
nebo balkon s výhledem na moře. Přízemní 
apartmány mají oplocené soukromé zahrádky. 

info@magnetic.ge
 více informací na 

Výměry



Jsme investiční skupina z České a Slovenské republiky  
a rozhodli jsme se přinést zajímavou příležitost pro investory, 
kteří vidí budoucnost v gruzínském cestovním ruchu.

partneři

kontaktProjekty, které financujeme, přináší 
návratnost v rozmezí 7 až 12 let. 

V případě MAGNETIC BEACH 
RESORT,  jsme připravili unikátní 
možnost podílet se na rozvoji 
turistického ruchu na břehu Černého 
moře. Budujeme apartmánový 
komplex na jednom z nejlepších míst 
gruzínského pobřeží a tím je písečná 
pláž v Kobuleti. Věříme, že investicí 
do tohoto projektu budou naši 
klienti spokojeni a že tento projekt 
přinese rychlejší návratnost, než je 
očekávána.
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Partneři

Kontakty

ARCHITEKTDEVELOPER DEVELOPER

info@magnetic.ge

Adresa:
David Aghmashenebeli Av. 379
6200 Kobuleti

PETR JEMELKA

Telefon:
   +420 728 365 466
   +995 595 192 95

E-mail:  
jemelka@magnetic.ge




