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Ansamblu rezidenþial în cadrul unui resort de lux
În aceastã toamnã va demara construcþia Clubului Rezidenþial

Investiþii

O investiþie într-un resort de lux
poate fi un pariu câºtigãtor pe timp de
crizã. La doar 45 km de Capitalã,
Domeniul Greaca se dezvoltã pas cu pas
p e u n t e r e n d e 3 2 d e h e c t a r e .
Complexul cuprinde deja un hotel de
cinci stele cu restaurant, piscinã ºi teren
de tenis.

Etapele urmãtoare prevãd construirea
unui ansamblu rezidenþial, a unui SPA,
amenajarea unui poligon de tir, a unui
aerodrom iar investiþiile nu se vor
încheia aici.

D e z v o l t a t o r u l p r o i e c t u l u i d i n
localitatea Greaca, judeþul Giurgiu, este
omul de afaceri, Marius Cercel, director
general al societãþii de construcþii
“Antrepriza Generalã”, originar din
localitate.

Doamna Nicole Toma, directorul de
marketing al Domeniului Greaca, este
de pãrere cã proiectul este bazat foarte
mult pe pasiune. “Investitorul este de
aici din Greaca, iubeºte locul acesta ºi
ºi-a asumat un risc, dar se pare cã nu ºi
l-a asumat degeaba. Cel puþin de anul
acesta din ce în ce mai mulþi oameni au
aflat de aceastã locaþie ºi vin aici.
Feed-back-urile sunt foarte bune“,
spune doamna Toma.

Investiþia se aflã la început ºi poate
duce la o realã dezvoltare a localitãþii.

Vechi conac boieresc readus
la viaþã
Proiectul “Domeniul Greca” a demarat
prin reconstrucþia unui vechi conac
boieresc ºi adaptarea acestuia la noua
destinaþie de hotel.

Pe amplasamentul actualei unitãþi de
cazar e a ex i s tat conacu l l u i D .R .
Ioaniþescu, ministru al muncii, sãnãtãþii
º i o c r o t i r i i s o c i a l e î n p e r i o a d a
interbelicã.

L a m o m e n t u l l a c a r e a f o s t
achiziþionat de domnul Cercel, imobilul
s e a f l a î n t r - o s t a r e a v a n s a t ã d e
degradare. Salvarea clãdirii iniþiale a
fost din pãcate imposibilã aºa cã s-a

optat pentru demolarea construcþiei.
Ulterior, conacul a fost reconstruit cu
pãstrarea elementelor arhitecturale ale
conacului boieresc, stilul neoromânesc
cu arcade.

Pe lângã execuþia clãdirii, proiectul a
presupus investiþii semnificative în
lucrãri de prelucrare a terenului ,
execuþie de drumuri ºi infrastructurã.
Drumul de acces la conac, deºi este
drum public, a fost realizat exclusiv din
fondurile investitorului.

Perioada de implementare a fost de
un an, costurile proiectului ridicându-se
la douã milioane de euro. Din aceastã
valoare 10 - 15 procente au fost
asigurate din fonduri europene.

Actualul hotel a fost dat în folosinþã în
decembrie 2011. Conacul cuprinde 15
camere ºi un apartament, restaurant cu
terasã ºi cramã.

În anul urmãtor în faþa hotelului a fost
i n a u g u r a t ã o z o n ã d e p i s c i n ã
încãpãtoare, unde pot fi acomodate
lejer 400 de persoane.

În aceastã toamnã
va demara construcþia
Clubului Rezidenþial
Ideea dezvoltãrii unei zone rezidenþiale
în cadrul “Domeniului Greaca” a venit
chiar de la clienþii hotelului.

Domnul Marius Cercel ne explicã:
“Avem clienþi fideli care viziteazã
conacul regulat ºi care ne-au spus cã
îºi doresc sã petreacã cât mai mult
timp aici ºi ºi-ar dori sã aibã o casã de
vacanþã în zonã. De aici a pornit
ideea.“

Î n a c e a s t ã t o a m n ã v a d e m a r a
construcþia Clubului Rezidenþial. Cei
interesaþi de o casã de vacanþã departe
de tumultul Capitalei pot sã opteze
pentru unul dintre cele trei tipuri de
locuinþe disponibile, proiectate de
“Proiect Tahoma” ºi “Internio”.

Clienþii care apreciazã arhitectura
conacului vor putea cumpãra o replicã
l a d i m e n s i u n i r e d u s e a a c e s t u i a

Casa tip A

Casa tip B
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(modelul A). Locuinþa va fi construitã pe un teren
de 660 mp ºi va avea un regim de înãlþime de
parter+etaj. Suprafaþa utilã totalã a construcþiei
va fi de 160 mp. Parterul va avea 116 mp ºi va
cuprinde loc de luat masa, bucãtãrie, dormitor,
douã terase ºi baie. Etajul de doar 44 mp va in-
clude douã dormitoare ºi baie.

Imobilul va dispune de un spaþiu verde
generos de 403 mp ºi douã locuri de parcare.
Aceastã variantã de casã de vacanþã va fi scoasã
la vânzare la preþul de 135.000 euro fãrã TVA.

Doritorii unei locuinþe cu o arhitecturã mai
modernã pot opta pentru varianta cu suprafaþa
utilã totalã de 103,7 mp. Parterul cu o suprafaþã
utilã de 55,4 mp va cuprinde o camerã de zi,
bucãtãrie, baie, terasã. Etajul va avea o suprafaþã
de 48,3 mp ºi va include douã dormitoare, baie ºi
terasã. Proprietarii vor beneficia de o grãdinã de
203 mp ºi douã locuri de parcare. Al doilea model
va fi vândut la preþul de 80.900 euro + TVA.

Va exista ºi un model de locuinþã tip studio de
doar 48 mp care va include: dormitor, baie,
bucãtãrie, camerã de zi, terasã. ªi aceastã
variantã va avea grãdinã (de 104 mp) ºi un loc de
parcare. Preþul unui studio va fi de 35.885 euro +
TVA.

Toate construcþiile de la Domeniul Greaca vor
avea fundaþie ºi planºee din beton armat, zidãrie
de cãrãmidã ºi ºarpantã de lemn cu învelitoare
de tablã eloxatã.

Costurile pentru întreþinerea locuinþelor vor fi
minime. Casele vor avea termosistem de 10 cm la
exterior, termoizolaþii la ºarpantã ºi la pereþii
interiori cu plãci de vatã mineralã de 20 cm, ºape
termoizolante ºi climatizare de tip inverter. De
asemenea, casele vor fi dotate cu panouri solare
pentru apã caldã dupã modelul aplicat în cadrul
hotelului. Hotelul foloseºte panouri solare atât
pentru încãlzirea apei utilizate în clãdire, cât ºi a
apei din piscinã.

Locuinþele vor fi construite
progresiv
Ansamblul rezidenþial de la Greaca va fi finanþat
d i n f o nd u r i l e p r o p r i i a l e i nv e s t i t o r u l u i .
Dezvoltarea se va face în etape, în funcþie de
solicitãrile primite.

Locuinþele vor fi vândute dupã principiul “vezi
ºi cumperi”. Pânã în primãvarã vor fi gata
primele trei case, câte un prototip pentru fiecare
model. Potenþialii clienþii vor avea posibilitatea
sã vizioneze casele ºi sã facã cea mai potrivitã
alegere.

Domnul Cercel ne explicã: “Vrem sã avem o
relaþie foarte corectã cu clientul. El trebuie sã
vadã cum aratã casele, ce finisaje au ºi ulterior
sã semnãm un precontract ºi sã le construim
casa.”

În baza unui studiu de piaþã realizat de
investitor s-a luat decizia ca în prima etapã a
proiectului sã fie construite în jur de 20 de case.
Dacã existã cerere la finalizare ansamblul va
ajunge la un numãr de maxim 100 de case.

Casa de vacanþã ar putea fi
generatoare de venituri
Deþinerea unei locuinþe în cadrul unui resort
poate aduce multe avantaje. Casele vor fi admi-
nistrate de operatorul hotelului care va asigura
paza ºi întreþinerea în perioada în care lipsesc
proprietarii.

În plus, casele de vacanþã ar putea aduce ºi un
avantaj f inanciar . “ În perioadele în care
proprietarii nu locuiesc în case, acestea pot intra
în circuitul de închiriere al hotelului. Astfel noi ne
mãrim capacitatea de cazare ºi ei câºtigã niºte
bani din închirierea casei”, ne-a declarat Nicole
Toma.

Apropierea de Bucureºti reprezintã, de
asemenea, un avantaj pentru potenþialii clienþi.
Domeniul Greca se aflã la doar 45 km de Capitalã.



48 Bursa Construcþiilor nr. 7 / 2013

În condiþii ideale se poate ajunge în
oraº în 40 de minute.

Clienþii, din ce în ce mai
avizaþi
Criza economicã a fost într-un fel

beneficã pentru domeniul construcþiilor
ºi sfera imobiliarã, considerã Nicole
Toma: “Înainte se cumpãra orice, acum
oamenii au început sã punã accent pe
calitate ºi nu mai cumpãrã cu atâta
uºurinþã o casã. Vor sã ºtie mai multe

despre infrastructurã, despre finisaje,
despre materialele de construcþie,
despre întreþinerea ulterioarã a casei,
probleme pe care nu ºi le puneau
neapãrat înainte de crizã.”

Centrul SPA va fi construit
cu fonduri europene
Un centru SPA va fi construit chiar
alãturi de clãdirea conacului.

Faþã de conac ºi de clubul rezidenþial,
centrul SPA va avea un aspect futurist,
însã arhitecþii de la Proiect Tahoma ºi
Internio au avut grijã ca stilurile diferite
sã se îmbine în mod armonios.

Clãdirea va avea un regim de înãlþime
de parter + un etaj ºi o suprafaþã de
1 . 5 0 0 m p . E s t e v o r b a d e s p r e o
construcþie multifuncþionalã ce va
cuprinde o piscinã interioarã, sãli de
cosmeticã, masaj întreþinere, salã de fit-
ness ºi o salã de conferinþe.

Structura de rezistenþã va fi din beton.
Se vor utiliza termosisteme ºi placaje
compozite. Investiþia este estimatã la
1,5 milioane euro.

Lucrãrile urmeazã sã fie finanþate în
mare parte din fonduri europene.
Beneficiarul sperã cã 80% din valoarea
proiectului va putea f i as iguratã
printr-un program european. Proiectul
urmeazã sã fie depus spre finanþare în
funcþie de axele care se vor deschide în
2014. Investitorul intenþioneazã sã
demareze lucrãrile de execuþie anul
viitor.

Resortul Greaca, complex de
agrement
Resortul oferã la ora actualã variate
posibilitãþi de agrement. În primul rând
domeniul Greaca este o opþiune foarte
bunã pentru vânãtori. Complexul se aflã

în mijlocul a ºase fonduri de vânãtoare.
Apoi existã ºi avantajul apropierii de

Dunãre. De la conac pânã la marele
fluviu sunt doar 5 km. Resortul oferã
posibilitatea unei plimbãri pe apã cu
una dintre ambarcaþiunile închiriate.

Totodatã în apropierea complexului
e x i s t ã p a r c u l n a þ i o n a l C o m a n a ,
rezervaþia naturalã Delta Neajlovului
sau conacul lui Udriºte Nãsturel de la
Hereºti ºi numeroase ruine de cetãþi
medievale.

Oferta turisticã este însã pe cale sã se
lãrgeascã. Lucrãrile pentru amenajarea
unui poligon pentru tir sportiv urmeazã
sã demareze în aceastã toamnã. De
asemenea, investitorul are în vedere
amenajarea unui aerodrom pentru
avioane uºoare, a unui ponton la
Dunãre pentru ambarcaþiuni ºi a unui
centru de echitaþie.

Clienþii ansamblului provin în procent
de 80-90% din Bucureºti, dar vin turiºti
ºi din judeþul Giurgiu.

Investiþii


	46
	47
	48

