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reen Life Development & Resorts е инвестиционна компания с
14-годишна история. Тя предлага два основни типа услуги. Единият
е продажба на ваканционни имоти, а другият са туристически

услуги и настаняване в управляваните от компанията комплекси в Созопол,
Банско и Пампорово. Компанията изгражда и продава апартаменти в
Созопол и Поморие. Всички строителни проекти са разположени на ключови
локации, построени изключително висококачествено с красив дизайн и
модерен интериор. Сградите са позиционирани сред висок процент зелени
площи, съобразно с разбирането за екологично строителство. Концепцията
следва зелената политика на компанията, която включва постоянни
грижи за озеленяването и обогатяването на растителните видове. Green
Life Development & Resorts подхожда с грижа към опазването на околната
среда – ценност, заложена още в името на компанията. Така клиентите и
гостите получават една комфортна и красива среда за своята почивка. Green
Life Development & Resorts предлага атрактивни имоти както за семейна
ваканция, така и за инвестиция, тъй като обещават гарантирани доходи от
отдаването им под наем.
Green Life Development & Resorts е символ на успешния растеж. В своята
стратегия дружеството залага на дългосрочно планиране и гъвкавост.
Компанията се радва на постоянен ръст дори в годините, когато
туристическият пазар търпи сериозен спад. Това стабилно позициониране
безспорно е резултат от високото качество на предлаганите услуги и
удовлетворените гости и купувачи. Както и балансът между интересите
на бизнеса, на купувача и опазването на природата. Green Life Development
& Resorts подкрепя различни социални, културни и спортни инициативи.
Генерален спонсор е на „Аполония” – празниците на изкуствата в Созопол.
Участва и в много значими изложения, сред които „Болгарский дом”, „Салон
недвижимости” в Москва, както и на туристически изложения в Лондон,
Берлин, Москва и Истанбул.

КАКВО НОВО
СОЗОПОЛ

„ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ МЕ
НАРЕКОХА СОЗОПОЛИС-

ГРАДА НА СПАСЕНИЕТО”

СЪДЪРЖАНИЕ

СОЗОПОЛ

ПРАЗНИК НА ИЗКУСТВАТА “АПОЛОНИЯ”
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В ОЧАКВАНЕ НА
“АПОЛОНИЯ”
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СОЗОПОЛ
Лятна програма

VOYAGE, VOYAGE

КРАЙМОРСКА

Разходка по залез слънце от
Стария до Новия град и обратно.

SOZOPOL.BG

ПРИЯТЕЛСКИ МАЧ Организирайте волейболен
турнир за вас и приятелите си в Green Life Beach
Resort. Загубилите взимат коктейли от бийч бара.
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ОКОЛО БАНСКО
БАНСКО

СЪДЪРЖАНИЕ

„НАЙ-ДОБРИЯТ

БАНСКО

СЕМЕЕН СКИ РЕЗОРТ В
ОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО – ЦЕНА”

GREEN LIFE

dailymail.co.uk

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Освен с дългите си снежни
писти Банско е известен
и като културно селище с
международно значение. Тук
можете да посетите докоснати
от историята места като
къщата на поета Никола
Вапцаров, паметника на Паисий
Хилендарски, Историческия музей
или местността Юлен. .
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КАТО НА КИНО
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НА ПОЛЯНАТА
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АХ , ТОЗИ ДЖАЗ

BANSKO.BG
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ПОСОКИ

ЕЛА, ОТПУСНИ СЕ...
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КОНЦЕПЦИЯ :
УДОВОЛСТВИЕ

Или накъде да поемем този
следобед в Банско...

„Риболовът е
страхотен повод
да се завърнем
към простотата
на живота.”
Хърбърт Хувър

ЛЕК ДЖАЗ Към Банско ни водят и
звуците на джаза. Международният джаз
фестивал се провежда всяка година от 8 до
13 август.

ЗА РИБА

Преди заслужено да се поглезите в спа зоната на Green
Life Bansko, хвърлете въдица в местностите наоколо. Пейзажът
край реките и езерата ще отвлече сетивата ви и ще ви остави
без дъх. Единственото, от което се нуждаете, е шапка, стръв
идоза търпение...
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ОНОВА ВРЕМЕ
ОТ ГОДИНАТА

GOOD LIFE
СОЗОПОЛ

Тогава, когато дните стават по-дълги, слънцето – по-щедро, а ние –
безпричинно по-щастливи. Търсим посоката, в която стъпалата ни
ще потъват в топлия пясък, морският бриз ще роши косите си, а
животът ще е лек и красив като лятна любов… И стигаме до Созопол,
по-точно – до Green Life Beach Resort и неговия неустоим бохемски дух.
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G O O D LI F E
СОЗОПОЛ

ПРЕСКАЧАМЕ ОТ МАРИНАТА КЪМ
СПОКОЙНИТЕ ПЛАЖОВЕ НА ИЗТОК.
Някъде по средата откриваме и любимия си залив – там,
където Green Life Sozopol е пуснал котва. Петзвездният
ризорт, скрит в прохладата на гората, флиртува с
блажената простота на живота. А големите сини
екрани на басейните прожектират романтичен филм,
поглъщайки всичките ни грижи...

ПРЕД ОЧИТЕ НИ Е КАЛЕЙДОСКОП ОТ
МОРСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. За любителите на
силни усещания условията за кайт и сърф тук са повече
от благоприятни. Сякаш вятърът си знае работата.
На разположение са също тенис кортът, центърът за
водни спортове и волейболното игрище. За пълен релакс
на духа и тялото се отправяме към шатрите за масаж –
истински оазис на удоволствието.

ФРЕНСКОТО „BON VIVANT“ ИЗВЕДНЪЖ
ПРИДОБИВА СМИСЪЛ. А и как иначе?
Комплексът е в абсолютна хармония с природата.
Той е разделен на пет зони, построени в типичен
средиземноморски стил. Избираме между едностайни
студиа, апартаменти с една или две спални или
двуетажна морска вила в Town House.

СЯКАШ ИЗЛЕЗЛИ ОТ ЛЕНТА НА ФЕЛИНИ,
САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ВИЛИ НАПОМНЯТ
НА ИТАЛИАНСКАТА РИВИЕРА. Разположени
в зоната Town House, те са петнадесет на брой.
Обзаведени са луксозно и с единствената мисия да ни
накарат да се почувстваме като у дома. Долният етаж
разполага с трапезария, хол и работно помещение. А горе
ни приканват уютните спални, от чиито прозорците
наднича заливът.

ИЗПРАЩАМЕ СЛЪНЦЕТО, ЗАРОВИЛИ
КРАКА В ПЯСЪКА. Часът е… време за коктейли!

Момчетата зад плажния бар вече миксират различни
съставки. Готови са да накарат очите ни да заблестят.
Чин-чин!

ПОКАНА ЗА ВЕЧЕРЯ ПОЛУЧАВАМЕ И
ОТ ДВАТА РЕСТОРАНТА В КОМПЛЕКСА.
Предлагат изключително меню, вдъхновено от каноните
на италианската, средиземноморската и българската
кухня. Нощта е млада, а стрелките на часовника ни
водят на партито на плажа. Тук не се нуждаем от повод,
за да танцуваме, докато слънцето изгрее.

НА БОРДА НА GREEN LIFE SOZOPOL
ПРИВЕТСТВАМЕ И НАЙ-МАЛКИТЕ ГОСТИ.

ПОКАНА ЗА МОРЕ

Лятото чука на вратата ни, а ние сме готови да го
посрещнем с шейкър приятни емоции в Green Life Sozopol.

Детският център на комплекса ще се погрижи за
малчуганите, докато ние се опитваме да откраднем
малко време за себе си. Почасовото гледане на децата ни
позволява да си „поиграем“ в салона за красота или да
изпием по коктейл с приятели на плажа.

BAR&DINNER CACAO ОПРОВЕРГАВА
ТЕОРИЯТА, ЧЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО НЯМАМЕ
АПЕТИТ… В менюто откриваме твърде много сладки
изкушения. Дилемата е между чийзкейка и бисквитената
торта. Решението? Да прескочим обяда и да минем
направо на… двата десерта.
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AGENDA

AG E NDA

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

МОРСКИ
ДНЕВНИК
_01

_02

_03

„АПОЛОНИЯ 2016”

ЗАСАДЕТЕ ДРЪВЧЕ

01-10 септември в Созопол.
www.apollonia.bg

Ако имате имот в Green
Life BeachResort, можете
да се включите в проекта
за засаждане на собствени
растения.

МОРСКА ПРИКАЗКА ВРЕМЕ ЗА СПОРТ
Идеалният сюжет се нуждае
от идеална обстановка.
В Green Life Beach Resort
спокойно можете да
организирате мечтаната
плажна сватба.

_04
Всяко лято си обещавате,
че ще бъдете активни за
по-добър тонус на духа и
тялото. Е, менюто е толкова
богато, че трудно ще си
намерите оправдание да не го
направите: плуване, спининг,
футбол, йога или тенис.

_05

_06

_07

ОСЕМ ДНИ В
СОЗОПОЛ

РАЗХОДКА С
ЛОДКА

SUMMER TIME

Толкова ще продължи
МОНТФИЗ Арт Фест
тази година – един
от безбройните добри
поводи да сте край
морето. Международният
фестивал стартира на 31
юли и включва уроци по
актьорско майсторство,
танци, творческо писане и
други практически курсове.
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Созополската марина е като
втори дом за моряци, рибари
и всички, които обичат
солта на живота. Наемете
яхта и отплавайте в
открито море! Ахой!

Наближи онова време от
годината, което винаги ви
подсеща за Созопол – един
град с история и безброй
възможности за безценно
прекарано време. За оферти
и повече информация за
Green Life Beach Resort:
www.greenlifehotel-sozopol.bg

GREEN LIFE BEACH RESORT
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TOWN HOUSE

TOWN HOUSE

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

RELAX, TAKE IT EASY
В момента
компанията
завършва
проект за
продължение на
Town House. В
семейството
се включват
още 20 нови
къщи.

Допада ви трендът за завръщането на човека към себе си и към природата, но в същото
време харесвате лукса с всичките му удобства? Стилното решение е Town House – перлата
в короната на Green Life Beach Resort. Сред дърветата и в близост до плажа са разположени
двуетажните вили, облечени в дърво и естествен камък. Летният ви дом има всичко, от
което се нуждаете. В трапезариятаможете да посрещнете гости или да направите вечеря за
семейството. А спалните помещения ви люлеят в гледката от втория етаж. Пасторалната
идилия на парковете и външните веранди създават чувство за спокойствие и домашен уют.
И в същото време сте само на няколко крачки от плажа... На разположение в зоната Town
House са също детски кът, безупречна градина и барбекю.

ЗА НАЙ-ДОБРОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
www.greenlifeproperties.bg
office@greenlife.bg
+359 897 902 130
+359 882 450 404
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И Н Т Е РВЮ

ИНТЕРВЮ

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

ВТОРИ
ДОМ

не беше обсъждан.
Когато ние започнахме да мислим за покупка на
имот в чужбина, наши добри приятели се сдобиха с
жилище в комплекс Green Life Beach Resort. Слушайки
техните разкази, ние се решихме на същата стъпка
и не съжалихме за това решение. Интересно е, че ни
последваха и други наши познати.
Планирате ли дните си по време на ваканцията, или се
оставяте по течението?

Семейство Бандур.
Те намериха втори
дом в зеления оазис
на българското
Черноморие. Green
Life Beach Resort им
предложи идеална
сцена за летните им
преживявания.

Ние сме много дисциплинирани туристи. Целият ни
график е подчинен на факта, че сме на почивка с дете,
което предполага известни ограничения. Ходим на плаж
два пъти на ден, в часове, когато слънцето е безопасно.
Може ли ваканцията с деца да бъде безгрижна?
Появата на детето зачерква понятието за пълна,
младежка безгрижност и тя естествено остава в
миналото. Това не означава, че пълноценната почивка
е мираж. Избрахме вариант за хубава ваканция за
родители с деца и затова се спряхме на
Green Life Beach Resort. Само в денонощно охраняван
комплекс и с ограничен достъп за външни лица децата
могат сами да се разхождат, да ходят до магазина или
да се забавляват с аниматорите. Учат се да бъдат
самостоятелни. Разбира се, че тези улеснения не
освобождават от отговорност родителите.
Отскачате ли често до Созопол? Имате ли любими
места?
Обичам Стария град с калдъръмените улички, които
ме зареждат с интересни емоции. Обожавам църквите,
музеите и древните крепостни стени. Всеки камък си
знае мястото, а всяка къща е една история за себе си.
Ресторантите са запазили в менютата си най-доброто
от националната кухня. Местните са отворени към
туристите и никога не се чувствам чужденец.

Няколко месеца през лятото прекарвате на море в
Green Life Beach Resort. Защо избрахте България, а не
Испания или Италия?
Пазя много топли детски спомени от България.
По време на желязната завеса страната беше една
от малкото, в които пътуването беше възможно.
Бургас, Несебър и Созопол с великолепните си пясъчни
плажове, завладяващата архитектура и неотразимата
атмосфера се съхраниха не само като семейни снимки,
но и дълбоко в сърцето ми.
Минаха години, посетихме много страни, почивахме
в световни курорти и плувахме в морета и океани
на различни континенти. Роди ни се дете и се
появи въпросът: „Къде ще ни е най-удобно да
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прекарваме лятото?“ Когато имаш бебе, изникват
безброй въпросителни и изисквания, за които не
си се замислял преди. На първо място, това са
климатичните условия. Мекият български климат
е идеален за малките деца. На второ място е
наличието на различни видове транспорт. До
България можете да летите със самолет, да
пътувате с кола или да пристигнете с влак.
Полетът е около два часа, което често е по-бързо,
отколкото да стигнем до вилата, на около 100 км
от Москва. Трето, въпреки факта, че България е в
ЕС, цените са достъпни дори и за туристи с поограничен бюджет. Следователно, въпросът за избор
на страната, която да отговаря на тези изисквания,

игри - стрелба с лък, игра на шах, тенис, футбол,
плуване, уроци по английски, лятно кино или куклен
театър. Най-важното е, че детето може само да
ходи на занятията и само да се прибира. В същото
време, родителите избират между аквааеробика,
танци, йога, масаж или спа процедури. Не е нужно
да кръстосваш различни точки, защото всичко е в
рамките на комплекса, в който се разхождаш само по
джапанки и бански.
Колко време през годината ползвате жилището в
Green Life Beach Resort?
Със сина ми имаме чудесна възможност да прекарваме
по три месеца в България, колкото позволяват
визовите ни ограничения. Съпругът ми се опитва да
идва колкото е възможно по-често, но за съжаление
отпуската му не е много голяма. Но ние никога не сме
сами. Имаме голямо интернационално семейство и
още през зимата внимателно планираме графика за
посрещане на близки, роднини и приятели. Като че
ли България сближава голямата ни фамилия. Понякога
е много по-лесно всички да пристигнат тук от
различни страни, отколкото да се срещнем в Москва.
Миналото лято на една маса в България се събрахме
роднини от Русия, Украйна и Словакия.
Вашият модел на почивка подразбира тотален
релакс или тотална активност?
Нашата ваканция е активна. Няма друг начин, когато
сте с дете. Постоянно си играем на плажа, ходим
в аквапарка или в цирка, пътуваме до Созопол или
Бургас. Списъкът не спира дотук и ежедневно го
разнообразяваме. Събираме тези слънчеви спомени,
които да ни топлят през дългите студени нощи в
Москва.

Иска ли ви се понякога да смените концепцията на
Green Life Beach Resort с някой друг вид почивка?
Почивката тук е не само плаж и море, както изглежда
на пръв поглед. Много от моите приятели ме питат:
"Не ви ли омръзва цяло лято на море?" или "Защо
да се обвързваш с едно и също място?". Искрено се
изненадвам на тези въпроси и гарантирам, че думата
„скучно“ е последното нещо, което ми минава през
ума. Тук е вторият ни дом, където си почиваме духом
и тялом. В това райско кътче децата ни растат пред
очите в една приятна обстановка. Kомплексът е с
много добре развита инфраструктура и с интересна
концепция за свободното време на малките. В
детския клуб аниматорите постоянно измислят

GREEN LIFE BEACH RESORT
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И Н Т ЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

Намерихте ли нови приятели в България?
Да, имахме тази възможност. Повечето собственици в комплекса са руснаци, но има
и французи, англичани и българи. Винаги поддържаме връзка, общуваме по интернет,
поздравяваме се за различни поводи, ходим заедно на театър, срещаме се в Москва или
в различни страни по света. Всяка година с нетърпение очакваме да се видим тук. За
времето, прекарано в България, много хора ни станаха наистина близки, превърнаха се в
приятели за цял живот.
Трудно е да се опише с думи чувството, когато се разхождаш в града или на плажа, и
срещнеш щастливи, усмихнати и познати лица. Тогава разбираш, че отиваш не към
някакви хотелска стая, а към уютен, обзаведен с любов дом. Прибираш се у дома!
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Б Я Г С Т ВО

БЯГСТВО

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

КАРТИЧКА ОТ
			

18

GREEN LIFE BEACH RESORT

СОЗОПОЛ

Созопол е малък град, но бездънен извор на история.
Тук изкуството се случва в реално време. Неслучайно
срещаме толкова много художници, накацали по
морските скали заедно с чайките. Със запазената
си антична архитектура, тесни павирани улички,
емблематични плажове и уютни рибни ресторанти
градът е абсолютен манифест на пълноценната
ваканция и живот.

GREEN LIFE BEACH RESORT
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T R AVEL GUIDE
СОЗОПОЛ

МОРЕТО В МЕН
Свеж мирис на солена вода и прясна риба. Поклащащи се
понтони, бели ветроходни яхти и рибарски лодки... Марината
в Созопол е любимо място на всички, които носят морето в
себе си.
ОСТРОВЪТ
Ще го видите от
почти всяка точка в
Стария град. Това е
мястото, откъдето
нощем ни намигат
светлините на
стария морски фар.
На земята на Свети
Иван е разположен
и малкият храм
„Св. Богородица”.
Отплаваме натам с
лодка от марината в
Созопол.

“АНТИЧЕН КЛАДЕНЕЦ”
Един малък, уютен
ресторант, който събира
под своя покрив някои
от най-важните неща –
хубави хора, вкусна храна,
приятна музика и безброй
истории от широкия
свят…
ул. „Кирил и Методий“

ОТКРИТО КИНО
В сърцето на Стария град се намира романтичното
лятно кино. Филмовата програма прескача между
старите ленти и новите продукции. Отпускаме се
в обятията на нощта с хубав филм и чаша студено
вино. За протокола: тук пържените скариди
заместват пуканките – все пак сме на морето...
ул. „Аполония“ 52
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“Преговори със созополско
вино и паламуд няма начин
да се завършат с успех”

GREEN LIFE BEACH RESORT
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B E AC H

BEACH

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

ТРИ ЦВЯТА:

СИНЬО
„След като веднъж ви омагьоса, морето ви
държи в плен на чара си цял живот.“
Жак Кусто
LET`S JUMP
Да накацаме с приятели върху някоя скала в Созопол е просто
задължително. После скачаме стремглаво в прегръдката на
морето, рисувайки инициалите си във въздуха.

СЪРФ
Казват, че не можем да спрем
вълните, но можем да се научим да
караме сърф. Е, плажовете около
Созопол са едно от предпочитаните
места за целта. Дали ще се спрем на
уиндсърф, хавайски сърф, кайт или
уейкборд, няма значение. Ние сме на
правилното място – в сборния пункт
на търсачите на силни усещания. Пък
и всички сърф училища предлагат
курсове – както за начинаещи, така и
за напреднали.

UNDER THE SEA
Лятото ни подава акваланга, за да надникнем в дълбините на подводния
свят. Всичко, което трябва да направим, е да се запишем на водолазен
курс и да се гмурнем в дълбокото. Избираме от портфолиото с морски
приключения: водолазно обучение, гмуркане от лодка или до потънал кораб,
а също и нощна сесия – в случай че сме пресушили партитата на брега.
www.dive-sozopol.com
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АПОЛОНИЯ
СОЗОПОЛ

В ОЧАКВАНЕ НА

„АПОЛОНИЯ”
Потъваме в древния
лабиринт на Созопол, за
да открием пулсиращото
му сърце – „Аполония”,
един арт фестивал
на креативността и
свободния дух.

Всяко лято за един кратък миг от
вечността Созопол се превръща в
морски дом на изкуствата. Или
по-точно в живописна сцена за
българската култура под открито
небе. От 1 до 10 септември древните
му каменни улички ще се огъват
под стъпките на креативните
гости. А в топлия въздух, ухаещ
на смокини и море, ще се смесват
гласовете на художници, музиканти,
актьори, поети, писатели, танцьори
и тяхната ентусиазирана публика,
дошли да отпразнуват заедно
поредното издание на фестивала.
В афиша с артистични събития на
„Аполония” влизат най-интересните
заглавия от българската литература,
кино, балет, театър, музика и дизайн.
Програмата включва различни
постановки, премиерни четения
на книги и стихосбирки, изложби,
концерти, филмови заглавия, арт
ивенти. Така с „Аполония” си правим
една незабравима лична среща с
изкуството и изпращаме лятото
красиво, благодарни за всеки един
момент, в който сме били на една
вълна с артистичните вибрации на
Созопол.
www.apollonia.bg
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“Помня първите години...
ентусиазма на началото,
носещо свежия дух на
едно по-свободно мислене.
Имам незабравими
спомени от моите първи
участия на „Аполония”.
Людмил Ангелов

GREEN LIFE BEACH RESORT
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LI F E S TYLE
СОЗОПОЛ

СРЕЩА

НА ПЛАЖА
_02

_03
“Нагласете шапката си – ъглите й
показват отношение ви към живота.”
Франк Синатра

Очилата с леопардови рамки и
огледални стъкла са модерната версия
на класическия авиатор.

_04
_01
_05
Защо да ограничаваме райето до черно
и бяло, когато имаме толкова други
цветове? Биха попитали семейство
Мисони.
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На плажа трендът на грубите сандали
стъпва върху платформи от гума и
юта.

Целият бански не е направен да
прикрива тялото, той е секси като
черно-бяла фотография на Хелмут
Нютън.

“Едни от най-добрите си спомени пишем,
обути в джапанки”, казва писателката Кели
Елмор. А ние бихме добавили още няколко
аксесоара.

GREEN LIFE BEACH RESORT
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P LE A SURE

СОЗОПОЛ

VOYAGE, VOYAGE
Потегляме на вкусово пътешествия из
Green Life Beach Resort.
Първата ни спирка е просторната тераса на основния
ресторант в комплекса. Скалата на удоволствието бързо
се покачва с красивата морска гледка и изискана атмосфера.
Менюто изкушава сетивата ни с кулинарни произведения
на изкуството, вдъхновени от различни точки на света.
Вкусовият ни GPS ни повежда от Франция и ни изпраща чак
до бреговете на Южна Америка.

„Животът е комбинация
от магия и паста.”
Федерико Фелини

Морският бриз ни отвява до плажния ресторант Del Mar.
Средиземноморският дизайн и рибното меню са точно това,
от което имаме нужда, докато съзерцаваме хоризонта. La
dolce vita са вече хапки от реалността.

CACAO
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ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ
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P LE A SURE

PLEASURE

СОЗОПОЛ

СОЗОПОЛ

КОКТЕЙЛНА

СИЕСТА

Дълго чакахме лятото. Затова не губим
време в следобедна дрямка, а oтваряме “бар
картата” на Green Life Beach Resort.
Първата гореща точка е Bar Orient. Само няколко крачки
по пясъка ни отвеждат в оазиса с бели шатри и големи
възглавници. Презареждаме се с ледено смути или коктейл,
за да се впуснем във водните приключения в басейна на
бар Malibu. Накрая наблюдаваме слънцето да се скрива под
хоризонта от Beach Bar-a на ризорта.

DEL MAR
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S P O RT

SOZOPOL

СПОРТ НА ОТКРИТО
Тренировка на чист въздух е едно от
предимствата на топлите месеци.
Не я пропускаме.

„ДОБРО УТРО”
Събуждаме тялото си с гимнастика или йога до морето.

BOYS WILL BE BOYS
Късният следобед е за футбол с приятели. Последното
полувреме задължително се разиграва на бара.

КАЙТСЪРФ
Докато покачваме адреналина си,
се учим да координираме тялото си
и придобиваме основни познания за
вятъра и морските течения. Има
и друг плюс – от водата излизаме
положително заредени.

СПОРТНИ
АКТИВНОСТИ
Тенис, Kangoo jumps, Йога, Плуване, Български
народни танци, Водна гимнастика, Батут
Баскетбол, Футбол
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A IVA ZOVSKY PARK

AIVA ZOVSKY PARK

POMORIE

POMORIE

Цени от
31 900
евро

AIVAZOVSKY
PARK
Новият ви дом може да се окаже на брега на морето.
По времето, когато Хемингуей е казал, че всичко, което е далеч от морето, е
провинция, един град с древното име Анхиало тъкмо се прекръстил на Поморие.
Намира се на тесен скалист полуостров в Бургаския залив. Благодарение на мекия
си климат и дълга плажна ивица той е истинско убежище от шума и френетичния
ритъм на града. При това не само за лятната почивка, но и за спокоен живот през
останалите сезони. Комплекс Aivazovsky Park е разположен в най-тихата и зелена
част на Поморие. В сърцето на комплекса ще откриете и красива градина с алеи за
разходка.
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И Н Т Е РВЮ

ИНТЕРВЮ

НИКОЛАЙ
ПЕХЛИВАНОВ

С талант и вкус той миксира работата
и удоволствието. Неговата композиция е
бизнес идея в синхрон със зелената политика
и модерното строителство. Собственикът
на Green Life Development & Resorts е
доказателство, че случаен успех няма.
от Марина Чили

Преди малко ми се обадихте т летището и казахте,
че пристигате. Появихте се с усмивка. Да не би да сте
сключили някоя нова сделка?
Пристигам от Япония. Те са супер консервативни, но вярват
в легенди. Знаете ли с какво ни свързват? С българското
кисело мляко. То има 70% разпознаваемост в света, а CocaCola едва 60%. В момента ние пораждаме асоциация за нещо
хубаво, полезно и вкусно. Как да не се усмихвам на този факт?
Всеки иска да е различен и да работи в собствен жанр. По
какво се отличава концепцията на Green Life Development &
Resorts?
Идеята се роди отдавна. Стартирахме я преди
четиринайсет години. Днес зад гърба си имаме строежи на
над 150 000 кв.м разгъната застроена площ, работили сме
с над 3200 клиентr и нямаме непродаден имот. В момента
развиваме още няколко проекта, като най-напредналият
от тях се казва Aivazovsky Park и се намира в Поморие.
Апартаментите ще бъдат пуснати за продажба през
месец юни. Гордеем се, защото той получи сребърна
награда на световното изложение Home Overseas в Москва
в категорията “Проект в развитие”. От туристическа
гледна точка и като концепция Созопол остава перлата в
нашата корона. В момента Green Life Development & Resorts
завършва двайсет къщи, продължение на Town House в
комплекса в Созопол, и над 70% са вече продадени. Винаги ни
е харесвало да миксираме, като създаваме по нещо за всеки
вкус. Някой купува студио, друг апартамент с една спалня,
трети с две, а четвърти направо цяла къща. През тази година
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стартирахме и един успешен проект с градско направление
в София. Той е ориентиран главно към вътрешния пазар.
От началото на строителството проектът е продаден в
над 30%. Успехът ни се дължи на философията, че след като
построим сградата, не събираме нещата и не си тръгваме.
Предлагаме услуги с добавена стойност, които се развиват с
времето. Хората харесват подхода ни и затова се обръщат
към нас.
Купуваме имот от вас и вие го менажирате. Как точно
изглежда тази услуга?
Имаме компания, която се занимава с поддръжката, както и
с цялостно обслужване на клиенти и собственици. По този
начин гарантираме качество и осигуряваме един определен
лайфстайл, а не само продажба на площ. Развиваме туризма,
защото една част от хората са купили имота, за да им
носи допълнителни инвестиции. Имаме направление, което
пренаема апартамента на собственика и го менажира и се
грижи за него.
Вие постоянно надграждате инфраструктурата на
комплексите си. Защо се решихте на тази ежегодна
допълнителна инвестиция? Как се измерва възвращаемостта
й?

Resort ще има открит фитнес център, както и горски
парк. Решихме да мотивираме собствениците сами да
озеленяват, като направихме специална карта на комплекса,
където те могат да засаждат растения и да се грижат
за тях. Освен това имаме инвестиционни намерения да
изградим обществен парк в центъра на град Поморие. Той
ще бъде отворен за всички живеещи в квартала, но пък ще
донесе добавена стойност към проекта на нашата компания.
Такава e политиката и в Банско. Тази година предстои да
бъде направен детски въжен парк, заедно с екопътеки,
свързващи комплекса с национален парк “Пирин”. За нас е
важно да продължаваме да развиваме нашите проекти,
като инвестираме допълнително в неща, които са извън
първоначалния ни ангажимент. Вярвам, че именно това ни
отличава. Всеки може да продава апартаменти и да смята
квадратни метри. Да, но ние осигуряваме добавената
стойност, качественото обслужване и дългосрочна
ангажираност към клиентите. Активно се занимаваме и
с озеленяване. Неслучайно сме Green Life. Компанията е
посадила над 3000 дървета, озеленила е над 100 000 кв.м
площ и винаги е била ориентирана към създаването на
собствена среда. Това ни прави специални и продължава да
бъде наша мисия.

Ако трябва да говоря в цифри, ще кажа, че компанията
инвестира между 500 000 и 1 000 000 лева всяка година
във вече завършени проекти. Всяка година инвестираме
между 150 000 и 200 000 лв. само в разширяването на
инфраструктурата в Созопол. Това лято в Green Life Beach
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S A N

S T E FA N O

P L A Z A

A PRESTIGIOUS POST CODE
IS FOREVER
DELUXE APARTMENTS FOR SALE IN THE NEW, MODERN BUILDING, AT THE HEART OF SOFIA CITY

0882 700 100, 02/819 20 20 / 17, Patriarh Evtimiy blvd., Sofia / office@ues.bg
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GREEN LI F E

GREEN LIFE

БАНСКО

БАНСКО
			

БАНСКО

Бягство от града по всяко
време на годината...

„Не покоряваме планината,
а самите себе си.”
Едмънд Хилари
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AG E N DA

БАНСКО

НАРЪЧНИК
ЗА ЕДНА
ХУБАВА
ВАКАНЦИЯ

ЛЯТО
_01

_02

_03

_04

СПА УИКЕНД

МУЗИКА ЗА
ДУШАТА

ВАЖНИЯТ ДЕН

ВРЕМЕ ЗА ОТДИХ

Когато всичко нашепва
за релакс, масажи и
удоволствие...
www.greenlifehotel-bansko.bg

Ежегодният джаз фестивал
сред природата.

Да кажем “да” на любимия
човек в прегръдката
на три планини. Това е
сватбата в хотел Green
Life.

Офисът се мести в планината.
Но не за да работи, а да
си почива. Тиймбилдинг
програмите включват и
пейнтбол, скално катерене и
колоездене.

_05

_06

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

ПЪРВИ СНЯГ

Посетете възрожденската
Велянова къща или Белинината
къща музей на Неофит Рилски.

ЗИМА

Всяка година очакваме с нетърпение
откриването на сезона в Банско. Организираме
ски уикенда си на: www.greenlifehotel-bansko.bg

_07

_08

_09

ПРАЗНИЧНА ТРАПЕЗА

ЕКСТРЕМНО

ICE, ICE, BABY

Мястото, където от нас се
изисква единствено да се насладим
на празниците Коледа и Нова
година.
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Ако ските и сноубордът не са
достатъчно екстремни, с моторна
шейна покоряваме терените около
пистите.

Ледът на пързалката е обработен,
а върховете на кънките са
наточени... Време е да покажем
какво можем.

GREEN LIFE RESORT
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ДЕТОКС
БАНСКО

КАТО НА

КИНО
Лоби барът е сърцето на Green Life Ski & Spa
Банско. С уютния алпийски стил и голяма камина
тук вечерите минават като на интересна филмова
лента, в компанията на топъл чай с мед и малко
ром и интересни хора.
Гледката от прозореца в спалнята ни напомня
пощенска картичка от приказно царство.
Посрещаме изгрева и изпращаме залеза със спираща
дъха гледка към планината. Стаите са просторни
и елегантно обзаведени в алпийски дух с меки и
топли цветове.

„Обичам да съм у дома, не ме разбирайте
погрешно. Но обожавам, когато
пристигна в някой хотел. Там можеш да
опиташ всичко, да отидеш навсякъде.
Има книги, шоколад, храна. Винаги
слагам разни неща в малкия хладилник в
стаята си.”
Соня Рикел
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Нищо не отваря апетита така, както свежият
планински въздух. Ресторантът в хотела ще се
погрижи да ви задоволи на макс с едно богато a la
carte меню.
Според будизма нирвана се постига с пълното
спокойствие на ума и тялото. Правилното място
за това е спа центърът в хотела. Доверете се
на силата на ароматните масла и освежаващите
терапии през цялата година.

GREEN LIFE RESORT
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П А Т И Л АНСКО
БАНСКО

ВРЕМЕ ЗА

ДЕТОКС
„Обичам да съм у дома, не ме разбирайте
погрешно. Но обожавам, когато пристигна в
някой хотел. Там можеш да опиташ всичко,
да отидеш навсякъде. Има книги, шоколад,
храна. Винаги слагам разни неща в малкия
хладилник в стаята си.”
Независимо дали сте прекарали деня върху ските или в
разходки по планинските пътеки, всеки трябва да даде
на тялото си заслужено внимание. А какъв по-добър жест
от няколко часа лично време в спа и уелнес зоната на
Green Life Банско. Във въздуха ще ви посрещне екзотичен
аромат на билкови есенции и етерични масла. Главата
ви ще олекне, мускулите – също. Можете да започнете
програмата, посветена единствено на вас, в сауната или
парната баня, за да се освободите от токсините. Като
преродени можете да се отпуснете в ръцете на някои
от умелите терапевти за сух или мокър масаж. Те ще ви
пренесат в едно ново измерение на удоволствието. И дори
да не сте имали идеята да се погрижите за чакрите си и
вътрешния си баланс, тук знайте, че тук това се случва
естествено.
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В СПА И УЕЛНЕС
ЦЕНТЪРА ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
Финландска сауна
Аромасауна
Парна баня
Тепидариум
Ледена зона
Студиа за сух и мокър масаж
Вътрешен басейн

Уикендът е за спа.
Релаксирай, наслади се и обичай себе си.”
Анна Монар

GREEN LIFE RESORT
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ДЕТОКС

БАНСКО

„Това, което ме прави най-щастлива
на този свят, е да отида на пикник с
детето ми или половинката ми.”
Кейт Уинслет

НА ПОЛЯНАТА
Сценария за пикник на зелените
планини и птиците и Уди Алън
не би могъл да режисира.
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Декорите на три планински масива,
езерата и реките приютяват излета ни на
открито. Нужно ни са само одеяло, бутилка
вино и свежа храна. Споделяме я с любимия
човек или една хубава книга. А подходящата
слънчева поляна откриваме лесно, те са
навсякъде около Green Life Банско.

GREEN LIFE RESORT
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AG E N DA

БАНСКО

"Изучавай природата, обичай я и
стой близо до нея. Тя никога няма
да те предаде.“
Франк Лойд Райт

ЕДНО
ВЕСЕЛО

ЛЯТО
Връщаме лентата назад и
отново ставаме деца.

В скаут клуб Green Life Банско правят къщички за птици,
строят палаткови лагери на открито, яздят коне и палят
огън с подръчни материали. Да бъдат истински скаути
децата се учат заедно с родители си. А това може само да
означава забавни моменти и нови приятели, които клубът
запечатва в снимки.
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T R AVEL GUIDE
БАНСКО

ИГРА В

ЕКИП
Ако едно планинско приключение ви звучи
като интересно предизвикателство за
вашия тим, посоката е Green Life Банско.
Сутрешното кафе и сандвичът накрак в обедната почивка
няма да сплотят екипа ви така, както ще го направи един
тиймбилдинг сред природата. Обърнете гръб на деловия
свят и градския шум и се качете в планината за уикенд.
Това ще е преживяване, за което ще се говори месеци наред
в офиса. Рафтинг, колоездене, планински поход, скално
катерене, пейнтбол – вариантите да се забавлявате
добре и да изпробвате силите си заедно са разнообразни.
Зареждате се с енергия, отборният дух се сплотява, а в
Green Life Банско това се случва с лекота.
www.greenlifehotel-bansko.bg

РАФТИНГ
Пуснете се по течението на реката. Там ще трябва
не само да си помагате, но и да се движите като
едно цяло. А в края на деня, изпълнен с адреналин,
ще имате много истории за разказване. Повече
информация можете да получите в приключенския
център на хотел Green Life Банско.

ПЛАНИНСКИ ПРЕХОД
Поемете по някоя от
планинските пътеки към
върха. По пътя нагоре ще
се научите да си помагате
и да се съобразявате с
темпото на останалите.
Потърсете информация
в хотела, за да изберете
най-подходящия маршрут
за вашата група.

„Сами можем да постигнем толкова малко,
а заедно можем да постигнел толкова много.”
Хелън Келър
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ПО НОТИ
БАНСКО

Всичко започва през 90-те години, когато д-р Емил
Илиев е нает от курортна клиника за лятото. Той
търси нови алтернативи в методите за лечение на
пациентите се. Воден от идеята, че от душевното
щастие по-ценно няма, той решава да лекува с
въздействието на музиката. Така започва да организира
малки джаз и суинг вечери, на които кани изпълнители
като Камелия Тодорова, Васил Петров, Вили Казасян и
Йовчо Крушев. Неговата терапия заедно с културните
събития се радват на изключителен успех. Така пред
1998 г. се ражда и идеята за голям джаз фестивал. Не
след дълго Банско се превръща в планинско музикално
убежище на меломани от цял свят. Тази година
международният фестивал ще се проведе между 6 и
13 август. В програмата са включени големи имена в
жанра, като Йорданка Христова, Васил Петров, Румен
Александров и чуждите Сузана Савофф, Джос Стоун, Тал
Гамлиели трио и много други. Очаква ни едно музикално
лято…

„Джазът - това е
течна архитектура.“
Франк Гери

www.banskojazzfest.com

АХ, ТОЗИ

JAZZ
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SKI& S PA
БАНСКО

ЗИМНА

ПРИКАЗКА

„Трябва да тръгвам.
Планината ме вика.”
Джон Мур
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AGENDA
БАНСКО

СНЕЖЕН

_01

„Зимата е време за
комфорт, за хубава храна и
топлина.
За приятелски разговор
край камината…”

РЕЛАКС

Едит Ситуел

ДНЕВНИК
Спа & уелнес центърът на хотела
предлага различни пакети през
цялата година. Грижите се за себе си с
точната комбинация от здравословно
хранене, процедури и масажи.

_02
СКИ

Всеки скиор започва с „рало“. Но дори
и да не сте го усвоили, на снежните
писти в Банско има място всички – и
за аматьори, и за напреднали.

_03
СНОУБОРД

Малкият брат на ските. И ако
спускането не ви се струва
достатъчно екстремно, тогава
можете да опитате фриистайл
парка. Той със сигурност ще вдигне
адреналина ви.

_04
АЛПИЙСКИ СТИЛ

Насладете му се в целия комплекс на
Green Life в Банско.

_05
APRES SKI

Неписано правило е дългият ски ден да
завърши с чай с коняк край камината.
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LIFESTYLE

БАНСКО

ГОРЕ В

ПЛАНИНАТА

Уикендът е време за
бягство сред природата.
Топлите дрехи с косъм и
от меки вълнени материи
го превръщат в инстинска
зимна приказка.

_02

_01
Плетената шапка с пухкав понпон е
синонимът на зимна ваканция.

Не се сетихме за по-пухкав начин да
топлим ушите, докато пазим косата
си подредена.

_03
Последните тенденции покриха с
брокат дрехите, очите и косите
на моделите. Интерпретацията му
в планината обаче е в рамките на
спортните аксесоари.

_06
_04
Студените дни без масленозелена
парка са като модно шоу на Chanel без
чантите с иконичната ромбовидна
мозайка.
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Има ли връх, който не могат
да покорят? Зададохме си
въпроса, когато Виктория
Бекъм обу сиви Uggs на
почивката си след сватбата
на Ева Лонгория.

Всички места й отиват – от
градските улици до заснежение
планински склонове.

GREEN LIFE RESORT
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ПИСТИ

БАНСКО

ПОД

НУЛАТА
СКИ ПИСТИ
Седемнайсет перфектно
обработени писти. Сред
тях и ски пътят, който е
дълъг 16 км. Той е осветен и
свързва пистите с центъра
на Банско. За да проверите
времето или състоянието
на някоя от тях, можете да
погледнете уеб камерите,
които предават на живо през
цялата година.

Карането на ски е като
танц, в който планината
винаги води.

ЛИФТОВЕ
Четиринайсет лифта свързват
отделните точки от ски центъра.
Обща дължина на лифтовете – 22км
Седалкови – 13 км
Влекове – 2,4 км
Кабинков – 6,2 км

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА
Най-високата точка в ски центъра е
2560 м, а най-ниската – 1000 м.
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SKI&SPA

БАНСКО

ЕЛА, ОТПУСНИ СЕ
Спа центърът ви посреща уютен, спокоен и с приятна ароматна аура. Облечен е
елегантно – в комбинация от дърво и камък. Гвоздеят в хотела трябва да е той.
Все пак това е мястото, където наистина можете да усетите добрите вибрации
на почивката. Съветваме ви да кажете „Довиждане” на всички проблеми и тревоги,
защото само след няколко минути ще откриете своята нирвана, обвита в мъгла от
уникална комбинация етерични масла.

BODY&SOUL
В Спа & уелнес центъра избирате
между сауна, парна баня, тепидариум,
вътрешен басейн, финландска сауна,
аромасауна и индивидуални студиа за
масаж. Опитайте и от здравословните
предложения на фреш бара в зоната.
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P LEASURE

БАНСКО

„Храненето е като
банкова сметка. Когато
избираш хубава храна,
правиш качествена
инвестиция.”
Бетъни Франкел

КОНЦЕПЦИЯ:

УДОВОЛСТВИЕ
Вече разбрахте, че хотел Green Life в
Банско е логично бягство за всеки фен
на планината и красивите гледки. Но
има и още...
В осем часа вечерта ресторантът на хотела
е доста оживен. Под дървените тавани са
се събрали гостите, готови да изпитат
философията la joie de vivre на ръба на небцето
си. Доброто възпитание повелява, че трябва да
изчакаме всички да седнат на масата, преди да
започнем да се храним. Но как? Толкова е трудно.
Лежерната наслада от хедонистичното меню
е на ръба на изкушението. В него откриваме
специалитети от традиционната българска
кухня, както и богат избор от европейската.
Разбира се, забравяме за всички ограничения и
калории, тъй като те вече нямат значение. Все
пак хубавата почивка се познава по блясъка в
очите…
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ПАМПОРОВО

„Не можеш да видиш Родопите с очите
си, трябва да я видиш със сърцето си…
Със затворени очи, в себе си.”
Антон Дончев

ЛЮБОВ КЪМ
ВИСОКОТО
Семейното дърво на Green Life пусна корени
в още една планина. Този път в красивите
склонове на Родопите.

Различни промоционални
предложения за семейна ваканция:
www.evridikahills.bg
www.greenliferesorts.bg

68

GREEN LIFE SKI&SPA RESORT

Запознайте се с Evridika Hills! Комплексът се намира
само на метри от ски център Студенец в Пампорово.
Разполага с 86 апартамента и впечатляваща гледка към
планината. През студените зимни дни ще се насладите на
страхотните бели писти, последвани от време за релакс
със сауна, парна баня или масаж. Хотелът има собствен
ски гардероб, където можете да оставите личната си
екипировка по време на престоя. През лятото ви можете
да отидете да планински преход, да покарате колело из
горските маршрути или просто да си направите пикник
сред природата.

GREEN LIFE SKI&SPA RESORT
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ПЪЛКОВОДЕЦЪТ НА ХЕДОНИСТИТЕ
…И тъй като всеки залив на добрия живот заслужава
признание, златният медал отива при… комплекс
Green Life Beach Resort Sozopol!
В конкурса за недвижими имоти на списание
Home Overseas най-добрите ваканционни проекти
от цял свят премериха сили в регатата на
гостоприемството. На финалната права Green Life
се изправи срещу проекти от Латвия и Малайзия,
заемайки първото място. Награждаването се състоя на
галацеремония в Москва.
„Започнахме изграждането на този проект през 2008
година – искахме да направим продукт без компромиси,
с качество на световно ниво. Стартирахме го и го
развихме успешно, при това в най-тежките години
на икономическата криза. Тази награда е знак, че сме
успели да постигнем целта си и е признание както за
нашия екип, така и за България като дестинация. В
настоящата геополитическа ситуация смятам това за
ясен знак към инвестиционния и туристическия пазар
у нас” – Николай Пехливанов, собственик на Green Life
Development&Resort
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Други призове
През 2016 година Aivazovsky Park в Поморие печели второто
място в престижния конкурс на списание Home Overseas в
категория “Проект в развитие“.
Редица отличия за високо ниво на качеството на
туристическата услуга от Booking.com, Holidaycheckи
TripAdvisor.
Николай Пехливанов, собственик на Green Life
Development&Resorts, е избран за „Предприемач на годината
в строителството” през 2008 година.
През 2008 година Green Life печели две отличия от списание
Home Overseas в категорията Best Development.
Green Life Beach Resort в Созопол грабва наградата„Найдобър ваканционен комплекс“ през 2011 година.
През 2012 година Green Life Development & Resorts е отличиен
за принос към зелените идеи в конкурс на b2b Magazine.
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ТЕОФИЛ ПЕТРОВ
Той е гръбнакът на Green Life Development & Resorts.
Изпълнителният директор говори с цифри и факти, но и с
много емоция за инвестициите във „втори дом“.
от Марина Чили

Работите в трудна среда. Как се оцелява в нея?
На пазара сме вече четиринайсет години, а аз съм част от
компанията девет. Убеден съм, че лесна среда няма и тя
никога не е била такава. В началото тя беше по-трудна
за разбиране, а днес е по-изчистена и по-предвидима като
поведение на участниците и потребителите на пазара.
Тогава Green Life Development & Resorts беше един все още
стартиращ бизнес, макар и с доста сериозни обеми.
Появихте се на пазара и като че ли имаше еуфория за покупка
и инвестиции в подобен тип имоти?
Част от нашите клиенти купуваха чисто инвестиционно
с цел възвръщаемост, за да рентират имотите си. Докато
другите търсеха ваканция тип „втори дом“ за едно лежерно
лято или хубава зима. Като че ли малко хора си представяха,
че тези имоти всъщност имат нужда от грижи, от
допълнителни инвестиции и от добре функционираща
инфраструктура. Появиха се компании, които да обслужват
този тип комплекси. Те поемаха грижата за целия процес –
от почистването до отдаването под наем.
Как наложихте този вид услуга? Трудно ли променихте
начина на мислене на някои то клиентите си?
Този вид услуга не беше толкова развита в България.
Английските ни клиенти бяха запознати с това предлагане,
но руските идваха само с мечтата да намерят своя имот, да
го притежават, ползват или дават под наем. С времето се
убедиха в плюсовете на този сървис.
Как се отрази кризата на вашия бизнес?
Периодът след първия бум от 2005 г. до 2007 г. успокои
пазара, а след това настъпи стабилен ръст в продажбите.
Финансовата криза стабилизира цените на едни нива
и изчезна еуфорията от покачването им. Стана ясно,
че купувачите на този тип имоти искат едно и също –
определен лайфстайл, който този комплекс може да им
осигури, както и една прекрасна ваканция на високо ниво.
Какво наблюдавате в последната година на руския пазар и е
свързано с вашия бизнес?
В момента се случва нещо хубаво. Руският пазар е много
фокусиран към ваканцията на българското Черноморие.
Факт е, че в последно време покупателната сила на руските
граждани относително спадна, но на този фон смятам,
че интересът е затвърден. Наблюдаваше се известно
разколебаване в преходните години поради цените на
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петрола и обезценяването на руската рубла. Важно е, че
мотивацията за този вид покупки е сериозна. Интересно
е, че купуването на второ жилище винаги е емоционална
инвестиция, така че ние предлагаме „ стандарт емоции“ със
запазваща се стойност на имота.
Но с ваша помощ, защото вие държите стабилен пазара ...
Това е една от основните мотивации на клиентите, които
избират този тип „втори дом“. Той ще бъде лайфстайл,
ваканция, възможност за доходи, но и едно сигурно вложение,
тъй като неговата цена се запазва стабилна в годините. А
в случаите, когато комплексът се развива, както е нашият
случай, тази инвестиция има възможност да нараства, ако
общият пазар го позволява. Тя расте с годините, вместо да
пада, както е с повечето имоти.
Какви усилия полагате услугите ви да не са обект на
сериозни турбуленции?
Предлагаме различни гледни точки за ваканция. Едните
харесват заведенията, другите детските кътове, а
третите гледат изгревите и залезите от скалите. Не
съществува една формула, но има няколко неща важни за
спазване. На първо място е поддръжката на сградата и
инфраструктурата, а на второ е персоналът. Те трябва
да бъдат положителни и щастливи, защото само така се
създава приятна ваканционна атмосфера. Третото нещо
е да не презастрояваме, а да инвестираме в допълнително
озеленяване. Имаме програми, с които собствениците
могат да се включат в залесяването и поддържането на
комплекса. Преди две години стартирахме много интересна
инициатива за засаждане и грижа за дръвчетата от деца. По
този начин комплексът наистина се превръща във „втори
дом“ за техните собственици.
Какво предстои да се случи през тази година?
Mиналата и по-миналата година започнахме инвестиционна
кампания за разширяването на комплекса Green Life Beach
Resort. През 2016 г. Ще предадем още една част от нашите
Town Houses, които 2011 г. спечелиха награда “Сграда на
годината”. Предстои ни да пуснем и втората фаза, която
ще функционира за клиенти от месец юли. Те са една от
най-хубавите инвестиции, а и най- желаните от нашите
клиенти. Имаме амбиция с годините да ги наложим като
основни елементи на този комплекс. През следващата
година ще построим още няколко сгради към гората.
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ПАКЕТИ

БАНСКО
СКИ
Семейната ви ваканция в
планината ще стане много позабавна с няколко ски урока.

МУЗИКА
Международният джаз фест
се провежда всяко лято в
полите на Пирин. Какво поуспокояващо от лека музика
на фона на планината?

ХЕЙ, ДЕЦА
Детските лагери Green Life
Scouts Club предлагат безброй
приключения за цялото
семейство.

АЛПИЙСКИ СТИЛ
Топли и уютни са стаите
в Green Life Банско. Но
почакайте да видите
гледката…

ПАРТИ
Посрещнете любимите си
християнски празници със
специално тържество в Green
Life Банско.

www.greenliferesorts.bg
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TOWN HOUSE
СЕЗОН 2016
www.greenlife.bg
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ЦЕНИ ОТ 199 000 ЕВРО
Отдел продажби:
+359 882 450 404
+359 894 443 450
office@greenlife.com

ЦЕНИ ОТ 39 000 ЕВРО
Отдел продажби:
+359 882 450 404
+359 894 443 450
office@greenlife.com

ДОМ В РАЙСКАТА ГРАДИНА
СЕЗОН 2017
www.greenlife.bg
GREEN LIFE SKI&SPA RESORT
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