
 

SAMRA BAY Marina & SPA Resort 
Nádherný, luxusní, 5* resort s vlastní pláží 

 

 
 

Úvod 
Nový luxusní hotelový resort Samra Bay se nachází v Hurghadě, přímo na známé promenádě s 

mnoha kavárnami, kluby a nákupními centry, v blízkosti hotelu Grand Plaza. Samra Bay bude je 

stavěn na pozemku 120.000m², přímo u moře s vlastní pláží a unikátní přírodní lagunou. Resort 

nabídne různé služby, včetně Spa & Beauty, sport & fitness kluby, zábavní centra, fascinujících 

plážových bungalovů. Uspokojí požadavky nejnáročnějších klientů. 

 

Všeobecné informace 
Poloha: lokalita Intercontinental, sousedí s hotelem Grand Plaza, přímo u moře. 

Dokončeno: Červenec 2012. 

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

 

Služby resortu:  

 

 soukromá pláž,  

 přístavní molo pro jachty,  

 Spa & Beauty centrum, 

 sport & fitness kluby,  

 potápění,  

 vodní sporty,  

 zábavní centra,  

 bary a restaurace,  

 plážové bungalovy,  

 dětský koutek,  

 BBQ,  

 bazény,  

 nákupní zóna,  

 zdravotní péče,  

 24 / 7 ostraha

 

 

 

Resort Samra Bay se skládá z 5*hotelu, bloků Abrim Residence a Malaki Club & Malaki 

Residence. 
 
 



 

 
 

 

Abrim Residence 
 

První fáze výstavby projektu Samra Bay je Abrim Residence. Tato část je tvořena ze 60 bytových 

jednotek - luxusní studia, apartmány s 1 nebo 2 ložnicemi. Samozřejmostí pro tuto část jsou služby 

jako pokojová služba, praní prádla, připojení k internetu v každé jednotce, TV se satelitním příjmem 

a domácí telefon. Většina apartmánů bude mít přímý výhledem na moře, zahrady a bazény. Studia a 

apartmány jsou vybaveny klimatizací. Budova má být dokončena na konci roku 2011. Všechny byty 

v Abrim Residence jsou zcela v osobním vlastnictví (tato část není určena pro pronájem resortem, 

ale tyto byty je možné pronajímat samostatně). Samra Bay nabízí velmi atraktivní platební plán. 

 

Studia: velikost 48m2, cena 60.000€ 

Apartmány s 1 ložnicí: velikost od 73m2, cena od 91.250€ 

Apartmány se 2 ložnicemi: velikost od 106m2, cena od 132.500€ 

 

Možnost dokoupení balíku nábytku za výhodnou cenu. 

 

 

 

Poplatek za servis:  

0,80€/m2/měsíc (platba ročně) 

 
 

 

Malaki Club & Malaki Residence 
Druhá fáze Samra Bay projektu je Malaki Club & Malaki Residence. Tato fáze má být dokončena 

01.07.2012. 

 

 



 

 

 

 

Malaki Club je koncipován jako apartmánový hotel, nabízí 164 bytových jednotek - studia a 

apartmány s 1 ložnicí, a byty jsou na prodej včetně kompletního vybavení nábytkem. Developer 

nabízí kupujícím podpis podnájemní smlouvy na jejich apartmán na 8let s garantovaným ziskem 

z pronájmu od 6,85% ročně. Tento pronájem je volitelnou službou a v případě pronájmu je 

možnost využívat apartmán po dobu 3 týdnů za rok.  

 

 

 

Studia (1+kk): velikost od 47m2, cena od 63.400€ 

Apartmány s 1 ložnicí (2+kk): velikost od 65m2, cena od 90.250€ 

 

 

 

 

 
 



 
 

Malaki Residence se nachází uprostřed hlavní budovy, celkem 45 bytových jednotek. 

Apartmány mají výhled na moře a promenádu. Všechny byty v Malaki Residence jsou vybaveny 

klimatizací, jsou určeny pro rezidenty.  

 

Apartmány s 1 ložnicí (2+kk): velikost od 65m2, cena od 78.000€ 

Apartmány se 2 ložnicemi (3+kk): velikost od 106m2, cena od 143.100€ 

 

Možnost dokoupení balíku nábytku za výhodnou cenu. 

 

 

Platební plán: 
3,000 € rezervační platba na účet developera 

40% při podpisu smlouvy (30% v případě apartmánu 2 ložnice) – mínus rezervační platba 

20% do 6 měsíců (20%, v případě apartmánu 2 ložnice) 

40% po dokončení (50% v případě apartmánu 2 ložnice). 

 

Poplatek za servis a údržbu: 
0,80€/m2/měsíc (platba ročně); (v případě pronájmu 0 €/m2/měsíc) 

 

 

Vizualizace a fotografie resortu 
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