


Predstavenie
projektu

Chcete rýchlo a bezpečne zhodnotiť   
svoj investičný kapitál? Investujte ho 
do nehnuteľnosti na Zanzibare. Náš nový 
projekt Planet Zanzibar 2 je určený pre 
všetkých, ktorí majú radi exotiku a neboja  
sa výziev. Ak na dovolenkách preferujete  
skôr menšie objekty  alebo samotu, tak  
práve pre vás sme pripravili špeciálnu  
ponuku s názvom Planet  Zanzibar 2. 
Ponúkame  na predaj 4 samostatné vily  
s celkovou rozlohou  104 m2 s prestrešenou 
terasou, priamo  na pobreží Indického oceánu.

samostatná vila

Na predaj posledné 2 vily!

104
m2



Lokalita  
projektu

•   medzinárodné letisko a prístav  
vo vzdialenosti 45 km

•   letecké spojenie z Viedne, Bratislavy, 
Prahy a hlavných európskych miest 
7 dní v týždni

•   priemerné ročné teploty 24 – 32°C

•   teplota vody na pobreží v mesiacoch 
december – apríl 30 – 34°C

•   high season – 10 mesiacov v roku !



Pre každého 
vlastníka

•   nadobúdací doklad a certifikát  
o vlastníctve nehnuteľnosti

•   neobmedzený čas a voliteľné obdobie  
v priebehu roka pre vlastné využite vily

•   možnosť zapojenia do „hotelového 
programu” a prenájmu vily s výnosom 
min. 20% p. a.

•   služby hotelového personálu vrátane 
ochrany objektu, upratovania a možnosti 
stravovania priamo v areáli rezortu.

•   výhľad na Indický oceán a priamy  
prístup na pláž

K dispozícii
záhradka pri každej vile  •

  bazén a požičovňa kajakov a bicyklov  •
možnosť prenájmu alebo kúpy auta, parkovacie miesta v areáli  •

slovensky hovoriaci manažér, služby miestneho právnika  •





Villa typ A Villa typ B





Tanzánijské a Zanzibarské zákony povoľujú 100% 
vlastníctvo nehnuteľnosti aj pre cudzincov. Na čo nesmiete 
zabudnúť je aj fakt, že vilu je možné zahrnúť do hotelového 
programu a tým pádom vám môže okrem radosti z jej 
užívania priniesť aj profit. V rámci hotelového programu 
bude samozrejmosťou pre majiteľa využívať vilu aj na 
súkromné účely hocikedy počas roka.

Nadobúdacia cena zariadenej vily
s rozlohou 104 m2 od 159 000 €
Rezervujte si vilu podľa vášho želania. Pre viac informácií 
kontaktujte nášho realitného makléra.

Platba je rozdelená na 3 časti
•  35% pri podpise zmluvy o dielo
•  35% po dokončení hrubej stavby
•  30% po dokončení interiérov a exteriérov

Financovanie projektu





V prípade záujmu nás kontaktujte:
+421 903 308 042 • barborik@residence-real.sk


