Üdvözöljük a Marina Bay Residence-ben
Ahol a minőség, a stílus és a természet találkozik.

Exkluzív és Vonzó
Találja meg exkluzív, új otthonát csodálatos panorámával és
kihagyhatatlan szabadidős és sport lehetőségekkel a Duna idilli
öble mentén, Budapest egyik legújabb övezetében.

“Stílus,

kényelem
és luxus,

Dunára néző

kilátással

minden lakásból.”

Marina Bay Residence
A főváros népszerű 13. kerületében, a Margitsziget és a
Népsziget között található az előkelő, 48 lakásos Marina Bay,
amely az egyik központi elemét alkotja a Marina Part exkluzív
világának.
Az épület egyedi, öböl menti elhelyezkedése, kiemelkedő
építészeti megoldásai és belső kialakítása megadja Önnek
mindazt a luxust, amelyre mindig is vágyott.

“Páratlan környezet,

amely a

legmagasabb

elvárásoknak

is megfelel.”

Lenyűgöző és Egyedülálló
A 6 emeletes épület valamennyi lakása örökpanorámás
kilátással rendelkezik az öbölre, a Dunára, az elbűvölő városra
és a gyönyörű budai hegyekre. Duna-parti otthonába lépve,
annak egyedülálló atmoszférájával és jachtkikötőjével, az az
érzés fogadja, mintha minden egyes nap üdülne.

Struktúra és Dizájn
A Marina Bay közvetlenül az öböl partján épült, és ez a Marina Part épületkomplexumon belül is egyedi státuszt nyújt az ott lakóknak.
A változatos lakáskialakításoknak köszönhetően mindenki megtalálhatja
otthonát, amely nyugalmat és kényelmet biztosít.
Az építkezéskor használt technológia lehetővé teszi, hogy a belső falak
könnyedén mozdíthatók legyenek. Így a különböző helyiségek elrendezése és
mérete is rugalmasan alakítható, hogy minden tökéletesen megfeleljen az Ön
elképzelésének és elvárásainak.
A Marina Bay korszerű lakásait úgy tervezték, hogy maximálisan illeszkedjenek
a modern kor igényeihez.
A lakóknak lehetőségük van őrzött parkolóhely vásárlására a mélygarázsban.
Azok kényelméért pedig, akik kerékpárral vagy babakocsival rendelkeznek,
korlátozott számban tárolók is elérhetők a garázsszinten.
A tágas terekkel, különleges belső kialakítással, nagy belmagassággal és
privát terasszal büszkélkedő penthouse lakásaink pedig kiemelt helyet
foglalnak el lakáskínálatunkban.

“Meghitt magánélet

tökéletes,
zöld

környezetben.”

Első osztályú belsőépítészeti
megoldások
A kulcsrakész lakások vételára a stílusosan berendezett
és felszerelt konyhát, a kiváló minőségű anyagokból
készült, dekoratív padlót és csempét, a kitűnő
felszereltségű fürdőszobát, valamint a biztonsági
bejárati ajtókat is magában foglalja.
Minden lakás, fekvéstől és emelettől függetlenül,
hatalmas ablakokkal rendelkezik, hogy minél több
természetes fény áradjon otthonába.

“Csúcsminőségű

konyhák és
élénk színekkel,fürdőszobák,

természetes anyagokból.”

Általános jellemzők
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Természetes környezet meseszép kilátással
Kiváló elhelyezkedés: 5 percre a belvárostól autóval
Kitűnő tömegközlekedés: 3-as metró, 15-ös, 105-ös busz, BKK hajóállomás
Exkluzív jachtkikötő
Déli fekvésű lakások terasszal, illetve erkéllyel
Esztétikusan kialakított fürdőszobák
Minőségi, beépített konyhabútor
Gondosan előválogatott, modern burkolatok széles választéka
Kiváló minőségű nyílászárók
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Beépített légkondicionáló
Mélygarázs és tárolók
0–24 központi recepciós szolgálat
Közös terek biztonsági felügyelete
Biztonsági kamerák a bejárati kapuknál
Video kaputelefon minden bejáratnál
Belsőépítészeti és banki hitel tanácsadás
Földszinti lakások saját terasszal és kerttel
Okosotthon alkalmazás

Rólunk
Az elmúlt 15 évben az Autóker vált Magyarország egyik meghatározó ingatlanfejlesztő
vállalatává. A cég korábbi, befejezett és értékesített projektjei között szerepel a
Marina Part, Cézár Ház, Kleopátra Ház, Római Kert, Heléna Ház, Léda Ház, Szinyei
Merse utcai Ház, Király Udvar és a Gozsdu Udvar is. Zöld övezetek, belső kertek,
játszóterek, valamint szabadidős helyszínek kialakításával az Autóker minden
beruházásnál nagy figyelmet fordít a megfelelő környezet kiépítésére, hogy ezzel
is nyugodt és zavartalan kikapcsolódást biztosítson a lakóknak.
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