
Dubai-vãzutcaunloc
sigurpentruinvestiþiile
înimobiliare

D
upã ce am ieºit
din criza sanitarã,
un nou trend ºi-a
fãcut apariþia pe
piaþa imobiliarã -
investiþiile româ-

nilor în locuinþele din Dubai. Se
pare cã doar informaþia a devenit
cunoscutã în acest an, fenomenul
fiind mai vechi, pentru cã românii
ºi-au cumpãrat case în Dubai ºi în
timpul pandemiei, dupã cum
afirmã reprezentanþii companiilor
care promoveazã piaþa imobiliarã
de pe coasta Golfului Persic.

Andreea Mironescu, sales coor-
dinator în cadrul agenþiei Imobi-

liare Dubai, spune cã aceastã þarã
înseamnã lux, opulenþã ºi sigu-
ranþã, explicând: "Moneda nu
oscileazã, este stabilã de atâta
vreme, nu se poate compara pia-
þa din Dubai cu cea din România.
Majoritatea românilor cumpãrã
pentru investiþii, dar proprietarul
se poate bucura de ceea ce a
achiziþionat, pentru cã se reco-
mandã foarte mult sistemul
AIRBnB. Veniturile sunt foarte
bune, în circa 6-7 ani, clientul îºi
poate recupera suma pe care a
investit-o într-un imobil, dupã
care poate începe sã câºtige. Sunt
foarte mulþi proprietari care au

achziþionat locuinþe în Dubai în
pandemie ºi foarte mulþi nu au
fost ºi nici nu au de gând sã ajun-
gã acolo, pentru cã totul se poate
face de la distanþã. Dubaiul se
dezvoltã cu viteza luminii, trebuie
doar sã fii deschis noului".

Nu doar în România existã tren-
dul de a cumpãra locuinþe în Du-
bai, ci ºi în alte þãri, ne-a spus sur-
sa citatã, precizând cã agenþia pe
care o reprezintã are evenimente
în locaþii precum Londra sau Pa-
ris: "Toatã lumea investeºte în Du-
bai pentru cã nu existã decât o
taxã de 4% la achiziþie, dupã care
sunt zero taxe. Plata se poate face

în rate dacã locuinþa este în con-
strucþie, ratele întinzându-se
pânã la finalizarea proiectului. Ce-
rerea se menþine ridicatã, chiar
dacã, sau mai ales cã existã un
rãzboi la ganiþã, Dubaiul fiind vã-
zut ca un loc sigur pentru investi-
þii".

Preþurile propritãþilor pornesc
de la circa 260.000-280.000 de
euro pentru studiouri ºi pot ajun-
ge pânã la 1-2 milioane, în funcþie
de etaj, de view etc.

8   BURSA Construcþiilor nr. 8 / 2022

Piaþa imobiliarã



BURSA Construcþiilor nr. 8 / 2022   9

Piaþa imobiliarã

Lux ºi opulenþã la Chic
Tower by de Grisogono

Chic Tower by de Grisogono este cel mai nou proiect DAMAC din
Dubai, fiind inspirat de luxul, unicitatea ºi rafinamentul pietrelor
preþioase, ºi ilustreazã viziunea designerului de bijuterii Fawaz Gru-
osi, fondatorul mãrcii, care transpune nestematele în proiecte imo-
biliare spectaculoase, de o anvergurã extraordinarã. Inspirat de
proprietãþile vindecãtoare ale turcoazului, Chic Tower este locul în
care starea de bine ºi opulenþa se întâlnesc. Reprezentanþii agenþiei
imobiliare considerã: "Turnul este conceptualizat în jurul turcoazu-
lui, fiind o interpretare unicã a uneia dintre cele mai iubite pietre
preþioase din lume. Proiectul este inspirat de conceptul "frumuseþe
holisticã", punând la dispoziþia rezidenþilor numeroase zone spa &
wellness. Ansamblul dispune de piscine plutitoare, cascade, un râu
artificial de 180 de metri lungime ºi bãi terapeutice care înfrumuse-
þeazã pielea, destind muºchii ºi dreneazã toxinele din organism (bãi
fierbinþi, bãi reci, bãi cu sare ºi bãi cu nãmol). Lângã centrul SPA exis-
tã o salã de sport în aer liber, iar apartamentele de lux au salã de
sport privatã. Rezidenþii se pot rãsfãþa cu sucuri din fructe ºi legume
proaspete, 100% naturale, la JUICE BAR, ºi au la dispoziþie un
BEAUTY BAR, unde pot testa creme personalizate în funcþie de ne-
voile specifice tipului lor de piele. Chic Tower by de Grisogono
pune la dispoziþia rezidenþilor o gamã întreagã de activitãþi ºi tera-
pii, perfecte pentru a combate oboseala ºi stresul.

Facilitãþile complexului includ locuri de joacã, arene de fotbal,
zone de petrecere, un serviciu de concierge non-stop ºi servicii de
parcare cu valet. Toate apartamentele au bucãtãrie utilatã, terase
cu balcon ºi spaþiu amplu de depozitare. Unitãþile de lux sunt pre-
vãzute cu o terasã cu flori ºi vegetaþie luxuriantã, o piscinã infinitã, o
salã de sport privatã ºi un ecran de proiecþie de film.

Turnul este situat direct pe canalul de apã din Dubai, foarte aproa-
pe de Burj Khalifa, City Walk ºi Jumeirah, oferind vederi superbe
spre orizontul Business Bay".

Safa TWO - cheia cãtre lumea de mâine
Safa TWO este cheia cãtre viitorul lux, re-

prezentând lumea de mâine, spun agenþii
imobiliari care-l promoveazã: "Safa Two a
fost proiectat ºi va fi construit în mod aromi-
nos pentru a oferi tuturor locuitorilor sãi ve-
deri uimitoare cãtre canal ºi cãtre împrejuri-
mi. Încã de la intrare existã posibilitatea de a
fi cufundat într-o experienþã vizualã cu ade-
vãrat sublimã - interioarele sunt inspirate de
rubinele semnate Grisagono, iar perdeaua
se inspirã din strãlucirea diamantelor".

La etajul 60 gãsim INFINITY POOL din
SAFIR , baruri ºi restaurante high-end, acesta
fiind primul zgârie-nori cu piscinã tran-
sparentã. FOG FOREST se aflã la etajul 85,
iar toate apartamentele au pereþi mobili,
astfel încât aspectul încãperii poate fi schim-
bat oricând.
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AYKON City -
un oraº în
centrul
metropolei

AYKON City este un alt ansamblu exclu-
sivist din Dubai, cu ºase turnuri ultramo-
derne, fiind gândit ca un întreg oraº aflat
în centrul metropolei. Situat pe Sheikh
Zayed Road, cu vederi asupra celui mai
prestigios cartier al orasului, AYKON City
pune la dispozitie apartamente tip stu-
dio, apartamente cu unul douã ºi trei dor-
mitoare, camere de hotel ºi spaþii pentru
birouri. AYKON City se aflã în apropierea
celor mai cunoscute atracþii turistice din
Dubai - Burj Khalifa, Dubai Fountains, Du-
bai Canal, City Walk, Boxpark, plaje ºi mari
branduri de lux.

Portofino Damac
Lagoons -
un proiect
exclusivist

Portofino Damac Lagoons, un proiect exclusi-
vist, oferã facilitãþile unui stil de lucru intens, dar
într-un peisaj feeric, luxos, extravagant, cu birou-
ri ºi biblioteci în aer liber. Potrivit agenþiei de
vânzãri, Portofino este o colecþie vibrantã de
case ºi vile exclusiviste de inspiraþie italianã:
"Hub-ul Work & Play din Portofino combinã afa-
cerile cu plãcerea, oferind o adresã de birou pito-
reascã, care vã duce în aer liber, prin:

- Outdoor rooms - camere de conferinþã în aer li-
ber, lângã piscinã, unde iþi poþi invita partenerii de
business ºi iþi poþi desfãºura intalirile cu echipa.

- Aqua office - birou în aer liber, tip ponton, de-
asupra lagunei cu apã cristalinã, din mare, desali-
nizatã.

Cuvântul cheie al clusterului este "echilibrul" -
între muncã ºi activitãþile din timpul liber".

Momentele de relaxare dupã o zi lungã ºi stre-
santã de muncã pot fi petrecute în pavilionul de
muzicã în aer liber, lângã piscinã, în zona de pes-
cuit dedicatã, la centrul wellness & spa, în zona
de observator, într-unul din parcurile verzi luxu-
riante sau la unul dintre restaurantele ansamblu-
lui imobiliar.


