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Leonardo DiCaprio se implicã
în construirea hotelului

Herzliya Marina
Hagag Group, investitor interna-

þional specializat în dezvoltarea ºi
managementul proiectelor imobilia-
re premium, compania-mamã a Ha-
gag Development Europe, a înche-
iat un parteniat cu actorul Leonardo
DiCaprio pentru construcþia noului
sãu proiect: Hotelul Herzliya Marina.

Noua construcþie va respecta, ad
litteram, prevederile ºi standardele
impuse de US Green Building Coun-
cil ºi va fi certificat LEED. Hotelul va
beneficia de 180 de apartamente
dispuse în douã clãdiri a câte ºase
etaje, deservite de o piscinã exterio-
arã care va funcþiona ca punte de le-
gãturã între acestea. Proiectul va fi
edificat pe o suprafaþã de teren de
2,5 hectare, la o distanþã de doar pa-
tru metri de mare ºi va dispune de
25.000 de metri pãtraþi construiþi.
Planul include ºi o zonã special ame-
najatã care sã permitã ancorarea
iahturilor. Construcþia proiectului
este estimatã sã dureze aproximativ
patru ani, potrivi unui anunþ al com-
paniei.

Acesta menþioneazã cã "implicarea
actorului Leonardo DiCaprio în pro-

movarea proiectului depãºeste gra-
niþa financiarã ºi confirmã cã Herzli-
ya Marina este un simbol al angaja-
mentului faþã de protejarea mediu-
lui înconjurãtor ºi va fi construit
într-o manierã sustenabilã". Proiec-
tat de arhitectul de origine america-
nã David Rockwell, cel care a conce-
put Cosmopolitan Las Vegas ºi alte
hoteluri de lux ce aparþin lanþurilor
hoteliere W ºi Nuovo, Herzliya Mari-
na este menit sã devinã un exemplu
de urmat pentru viitoarele proiecte
ce urmeazã sã fie dezvoltate în in-
dustria hotelierã din întreaga lume.

Yitzhak Hagag, preºedintele Ha-
gag Group Israel, subliniazã: "Herzli-
ya Marina este o combinaþie ineditã
între inovaþie, lux, o locaþie specta-
culoasã chiar pe malul mãrii ºi anga-
jamentul nostru de a proteja mediul
înconjurãtor. Salutãm implicarea în
proiect a domnului DiCaprio ºi sun-
tem convinºi cã sub îndrumarea sa
toate standardele ºi principiile de
ocrotire a mediului vor fi riguros res-
pectate. Avem în plan dezvoltarea a
alte douã proiecte hoteliere în Tel
Aviv ºi nu excludem posibilitatea de

a dezvolta acest tip de proiecte ºi în
România".

Hagag Development Europe a in-
trat pe piaþa dezvoltatorilor de top
din România, fãcându-ºi debutul pe
scena imobiliarã cu investiþii a cãror
valoare depaºeºte 150 de milioane
de euro. Dupã achiziþionarea a douã
terenuri în zona Pipera ºi lansarea
proiectului rezidenþial H Pipera Lake,

dezvoltatorul a adãugat în portofo-
liu douã proprietãþi situate pe Calea
Victoriei ºi un teren de peste 2.000
metri pãtraþi, amplasat în prestigio-
sul cartier Primãverii din Bucureºti.
Pe plan local, Hagag Development
Europe plãnuieºte noi investiþii în
achiziþii ºi dezvoltare.

Înfiinþat în 2003, Hagag Group ac-
tiveazã ca investitor internaþional
specializat în dezvoltarea, manage-
mentul ºi marketingul proiectelor
imobiliare. Compania este responsa-
bilã de implementarea ºi dezvolta-
rea unui numãr considerabil de pro-
iecte de lux, unice, amplasate în cele
mai atractive locaþii din Israel.

În ultimii ani, Hagag Group a pri-
mit o serie de premii ºi dinstincþii,
fiind aleasã drept una dintre cele pa-
tru companii de top din domeniul
imobiliar ºi numãrând la activ peste
50 de proiecte de succes în zona
metropolitanã Tel Aviv, cu mii de
unitãþi rezidenþiale de lux vândute.
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Hagag Development Europe a intrat pe piaþa
dezvoltatorilor de top din România, fãcându-ºi
debutul pe scena imobiliarã cu investiþii a cãror

valoare depaºeºte 150 de milioane de euro.
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