
 

AZZURRA Resort 
Nádherný, luxusní, 5* resort s překrásným výhledem na moře 

 

 
 

Úvod 
Nádherný a luxusní resort Azzurra je jedinečným resortem v Egyptě - možná na celém světě.  

Azzurra Resort je umístěn na jednom z nejvyšších bodů v Sahl Hasheesh a to jen 350 metrů od 

moře.  Tato poloha poskytuje Azzurra resortu neuvěřitelně překrásný výhled na moře a golfové 

hřiště z většiny bytů.  Ale Azzurra resort dělá jedinečným jeho inovační design. Světoví architekti 

navrhli Azzurra tak, že spojení resortu s okolní přírodou připomíná spíše Toskánskou vesnici než 

typický turistický resort.   

Při prohlídce tohoto resortu vás potěší skutečnost, tento resort pro je vhodný jak pro dospělé, tak i 

pro děti. Žádné části tohoto resortu nejsou stejné, s výjimkou prvků jako jsou fontány, bazény a 

jiné vodní prvky, veškeré parky uvnitř resortu.  

I přes to, že Azzurra má velice luxusní vzhled a služby, přes toto vše není dražším resortem než 

ostatní resorty v Sahl Hasheesh. Ceny za apartmány začínání už od 1600 USD/m2 a je možné tyto 

apartmány splácet dle průběhu výstavby.  

V oblasti Sahl Hasheesh naleznete širokou škálu služeb a množství barů, restaurací a supermarketů, 

a různých obchodů a to je 1000m od resortu Azzurra.  Letiště je dostupné letištním autobusem a to 

jen 20 minut jízdy, stejně jako centrum Hurghady, do kterého se můžete kdykoli dostat autem či 

taxi..  

 



 

Všeobecné informace 
Poloha: lokalita Sahl Hasheesh, 300m od moře. 

Dokončeno: 12/2010 a 06.2011. 

Typy bytových jednotek: studia (1+kk) & apartmány (2+kk, 3+kk a 4+kk), vily 

 

Služby resortu  

 

 Úžasný výhled na moře z většiny bytů,  

 jen 350m od pláže,  

 elektrické vozíky k užívání pro 

přepravu 24/7 

 téměř obklopený jedním ze tří 

golfových hřišť, 

 velké množství bazénů 

 luxusní tropické zahrady s mnoha 

fontánami 

 dětská hřiště 

 restaurace, kavárny, pekařství a 

obchody 

 centrální kabelová TV,  

 internetové a hlasové připojení 

 plně vybavená tělocvična se saunou 

 24 hodin ostraha 

    

 Poplatek za služby resortu:  

 Byty v prvním a druhém poschodí: 

1000 USD / rok,  

 Byty v přízemí:  1200 USD / rok,  

 Vily: 1600 USD / rok 

 + Možnost zakoupení balíku za 250 

USD/m2. 

 + Garance pronájmu na 2 roky 
s výnosem 5.5% ročně. 

 
Poplatek za služby resortu: Byty v 1. a 2. patře: 1000 USD/rok, v přízemí: 1200 USD/rok,  

Vily: 1600 USD/rok. 

 
 

Termín dokoncení:  

Stavba resortu začala v roce 2008 a bude dokončena ve 2 fázích.   

Fáze 1 – Zóna 3, 4, 6 a 7 dokončení a předání  v Prosinci 2010.  

Fáze 2 – Zóna 8, 9, 10 a 11 dokončení a předání  v Červnu 2011.  

 

 



 

Ceny apartmánu 
 

Velikost min/max m2 Cena USD Cca cena EUR Cca cena Kč 

1+kk (Studio) min 52m2 94374 USD 69240 EUR 1.750.000,-Kč 
1+kk (Studio) max 89m2 160245 USD 117568 EUR 2.965.000,-Kč 

2+kk (1 Bed) min 69m2 116520 USD 85488 EUR 2.156.000,-Kč 

2+kk (1 Bed) max 119m2 238825 USD 175220 EUR 4.419.000,-Kč 

3+kk (2 Bed) min 85m2 146048 USD 107152 EUR 2.702.000,-Kč 

3+kk (2 Bed) max 176m2 352760 USD 258811 EUR 6.530.000,-Kč 

4+kk (3 Bed) min 137m2 274100 USD 201101 EUR 5.071.000,-Kč 

4+kk (3 Bed) max 199m2 398087 USD 292067 EUR 7.365.000,-Kč 

Villa min 284m2 568200 USD 416875 EUR 10.512.000,-Kč 

Villa max 286m2 572575 USD 420084 EUR 10.593.000,-Kč 

 
Platby za tento resort jsou splatné pouze v USD. Ceny v ostatních měnách jsou pouze orientační.  

 

 
 

Platební plán 

Platby: Rezervace apartmánu je vždy 10% z celkové ceny (vratná při podpisu smlouvy).  

- 40% při podpisu smlouvy 

- 10% každých šest měsíců po dobu dvou let  

- 10% při předání nemovitosti 

 

 

 

Dokoncení bytu 

Aluminiové okenní rámy a balkonové dveře, vymalované zdi, interiérové dveře se zámky a kováním, 

veškeré elektrické zásuvky a vypínače osvětlení, zásuvka pro internet a telefon, mramorová 

kuchyňská deska, vodovodní baterie, příprava instalace pro pračku a myčku na nádobí, standardní 

toaleta, umyvadlo a sprcha, koupelnový ventilátor, keramické obklady v koupelnách, dlažby, 

příprava pro klimatizaci.  

 

 

 

 
 



Vizualizace resortu 
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