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Vážení klienti a přátelé,
je mi ctí, že Vám mohu na následujících
stránkách představit resort AURA, který
poprvé v České republice představuje
zcela unikátní řešení bydlení spojeného
s moderním životním stylem 21. století
a golfem.
Mezinárodní developerská skupina
MANGHI spolu s dalšími zahraničními
partnery již zahájila výstavbu tohoto
unikátního projektu, který se, věřím,
stane Vaším ideálním domovem.

Náš široký mezinárodní tým s mnoholetými
zkušenostmi denně intenzivně pracuje na
dosažení ambiciózních cílů. Již jsme začali
s výstavbou veškeré potřebné infrastruktury
a jednotlivých částí resortu AURA tak,
aby zde první obyvatelé začali spokojeně
bydlet již v roce 2014.
Věřím, že si svůj nový domov v resortu
AURA vybere opravdu každý z Vás.
Jsem hrdý na to, že je to právě MANGHI
Group a její mezinárodní partneři, kdo
přináší poprvé do České republiky unikátní
řešení bydlení splňující všechny požadavky
21. století.
Vítejte do světa AURA.
Místa, kde se sny o bydlení stávají
skutečností…

Franco Manghi
Prezident

s lovo pr e z id e n ta

Slovo prezidenta

Již jsme investovali významné finanční
prostředky nutné k zahájení výstavby.
Další prostředky v řádech miliard korun
jsme připraveni investovat v několika
málo následujících letech.

AURA je prvním rezidenčním resortem
v České republice, který svým obyvatelům
přináší unikátní řešení bydlení uprostřed
přírody a zeleně v obci Statenice, jen pár
minut jízdy od historického srdce Prahy.
AURA svým obyvatelům nabízí bydlení
v moderních vilách nebo bytových domech,
které všechny garantují osobní prostor,
soukromí, individuální řešení a jedinečné
spojení s přírodou.
Ke spokojenému životu v resortu AURA
jistě přispěje:

•18jamkové mistrovské hřiště, driving
range, putting & chipping zone
•Club House
•obchody
•kavárny & restaurace
•bazén
•Fitness & Wellness centrum
•tenis
•stezky pro jízdu na kole nebo běh
AURA všem svým obyvatelům přináší
jedinečné bydlení splňující ty nejvyšší
nároky 21. století.
AURA je místem, kde se sny stávají
skutečností…

U N I K ÁT N Í ST Y L BY D LE N Í

Unikátní styl bydlení

•Mezinárodní školka a první stupeň
mezinárodní základní školy

AURA se rozprostírá na území o rozloze
140 hektarů překrásně zvlněných zelených
ploch a nezapomenutelných výhledů
v bezprostřední blízkosti obce Statenice
v okrese Praha-západ.
AURA je v jenom z nejkrásnějších koutů
přírody, kousek od samotného srdce
Prahy, přesto v ryzí přírodě 10 kilometrů
severozápadně od samotného historického
srdce hlavního města Prahy.
Všude blízko
Z centra Prahy budete doma během
15 minut. Do Statenic jezdí několik spojů
městské hromadné dopravy. Zastávka
MHD se nachází přímo v resortu AURA.
Na stanici metra Dejvická je to necelých
10 minut jízdy. Zcela jistě oceníte
i 10minutovou vzdálenost od letiště Ruzyně
nebo několikaminutový dojezd do jednoho
z největších nákupních center Metropole
Zličín.

Lokalita

Obklopeni zelení
Představte si, že se ráno můžete bosýma
nohama brouzdat trávou a u kávy slyšíte
zpěv ptáků z nedalekého lesa či parku.
Ti aktivní mohou využít obrovské zelené
parky pro cyklistiku, běh či procházky
s dětmi nebo psy. Relaxovat a odpočívat
budete moci u některé z vodních ploch,
které zde také nechybějí.
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AURA je inspirovaná přírodou. AURA je
bydlení uprostřed zeleně
a přírody.
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Historie Statenic
Statenice tvoří spolu s osadou Černý
Vůl půvabnou obec zasazenou do údolí
Únětického potoka, v oblasti Praha západ. Místní obyvatelé jsou patřičně
hrdi na historii své vísky, protože ta sahá
až do roku 1227. O dlouhé historii obce
Statenice svědčí zámek, který se nachází
v bezprostřední blízkosti jednoho z cípů
resortu AURA a který bude v rámci výstavby
také zrekonstruován na společenské
a kulturní centrum.
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Přinášíme Vám zcela unikátní
architektonické řešení celkové koncepce
výstavby resortu AURA. Jednotlivé prvky
byly promyšleny do posledního detailu.
Poprvé v České republice náš mezinárodní
tým představuje unikátní systém tzv. vilových
„clusterů“, díky kterým mají obyvatelé
každé z vil své soukromí a osobní prostor.
Žádné rovné ulice a jedna vila vedle druhé.
Mezi jednotlivými vilovými clustery se
rozprostírají zelené plochy, parky a jezera.

První etapu, která kromě jednotlivých vil
zahrnuje i golfový driving range, putting &
chipping zone, mezinárodní školku
a první stupeň mezinárodní základní školy
nebo první části Club House a jednotlivých
sportovních zázemí, jsme již začali stavět.

M A STE R P L A N

Master plan

Etapy
Celý jedinečný resort AURA pro Vás
budujeme v několika na sebe plynule
navazujících etapách. Každá etapa je
zajímavá bohatstvím architektonických
nápadů a stylů, vždy citlivě zasazených
do okolní přírody. Každá fáze je budována
s velkým ohledem nejen na okolí, ale
i na jeho obyvatele tak, aby nebyla
rušivým elementem, ale naopak do života
se začleňujícím sousedem.

Unikátní design
Všechny vily byly navrženy předním
světovým architektonickým studiem
Jestico + Whiles. Splňují ty nejvyšší
nároky na moderní bydlení 21. století.
Při architektonických návrzích byl kladen
mimořádný důraz nejen na špičkový design
a kvalitu, ale i užitnost a pohodlné bydlení.
Unikátním a vkusným způsobem jsme
skloubili moderní a přírodní materiály.

Individualita
Každý máme své sny o bydlení, každý
jsme individualita. Proto jsme otevřeni
Vašim přáním a představám o kvalitním
a spokojeném životě. Jsme připraveni
konzultovat a zapracovat změny v námi
navrženém řešení bydlení. Vždy se snažíme
našim klientům vyjít maximálně vstříc.
Vily
Každá z navržených vil je unikátní.
Jednotlivé vily mají rozlohu od 155 m2
až po téměř 350 m2, aby si z naší nabídky
mohl vybrat každý klient. Stejně tak
nabízíme dostatečně velké pozemky
o rozloze od 650 m2 až po největší
pozemky o rozloze 1500 m2.
Bytové domy
Víme, že ne každý z Vás chce bydlet ve vile.
Bydlení v jedinečném resortu AURA nabízí
také byty všech velikostí od 1+kk
až po 5+kk v jednotlivých bytových
domech. Každý z bytových domů má
optimální počet a skladbu bytů, které
zaručují dostatek individuálního prostoru
a soukromí. Ať již hledáte jako mladí lidé
své první bydlení, nebo naopak útulný
domov pro Váš podzim života, v naší
atraktivní nabídce si určitě vyberete.

R ES I D E N T I A L

Residential

Vysoký standard
Vysoký standard je nejen prioritou,
ale i samozřejmostí. Dbáme na dodržení
jen těch nejmodernějších trendů při použití
těch nejkvalitnějších materiálů. Začlenění
jednotlivých vil do celkového plánu jsme
pečlivě vážili. K naprostému standardu
patří také soukromí. Každá z vil má svůj
jedinečný výhled do krajiny při citlivém
zachování osobního prostoru.

V resortu AURA je vše promyšleno do
posledního detailu. Vše, o čem jste doposud
jen snili, má AURA pro Vás připraveno.
Navržená infrastruktura nabízí opravdu vše,
co si jen od moderního života dokážete
představit.
AURA je místem, kde se splní Vaše sny
o bydlení…
Golfová akademie
Golfová akademie je již součástí první
etapy výstavby. Dostatečné množství
nejmodernějších krytých i otevřených
odpališť, putting zone a chipping zone
Vám bude k dispozici 7 dnů v týdnu.

Obchody
Bude-li Vám při vaření v kuchyni cokoli
chybět, stačí jen vyběhnout do jednoho
z místních obchodů. Žádné řady a davy lidí.
Nakupování se stane Vaší další oblíbenou
činností.
Bazén
Mít svůj soukromý bazén je privilegiem
jen několika málo vyvolených. Vy se můžete
hrdě zařadit mezi ně. Jen několik málo
kroků od Vašeho nového domova Vám
bude k dispozici bazén.
Fitness & Wellness centrum
Resort AURA Vám nabízí jedinečnou
možnost využívat rozsáhlé sportovní
a relaxační zázemí v AURA Fitness &
Wellness centru.
Tenis
Pokud se rozhodnete zahrát si tenis,
nebudete už muset jezdit nikam daleko.
Bude stačit jen pár kroků a několik
nejmodernějších tenisových kurtů Vám
bude plně k dispozici.
Bezpečnost
Chceme chránit Vaše soukromí a zajistíme
Vám maximální bezpečnost. AURA se řadí
mezi nejbezpečnější místa pro život. AURA
je místem, kde se budete cítit šťastni
a v bezpečí.

L I F EST Y LE

Lifestyle

Club House
Moderně a funkčně zařízený Club House
bude nedílnou součástí Golfové akademie
a dokončen bude také již v první etapě.

Mezinárodní školka
& základní škola
Součástí unikátního resortu AURA
je mezinárodní školka a první stupeň
mezinárodní základní školy.
Mezinárodní školka má dostatečnou
kapacitu pro všechny děti bydlící v resortu
AURA i rezidencích u Prahy.
Mezinárodní školka a první stupeň
mezinárodní základní školy budou
dokončeny již v rámci první etapy.

L I F EST Y LE

Vzdělání

18jamkové mistrovské golfové hřiště
s veškerou nejmodernější infrastrukturou je
nedílnou součástí unikátního resortu AURA.
Hráčům nabídne nezapomenutelné
golfové zážitky.
Výstavbu i veškerý management golfového
hřiště zajišťuje špičkový mezinárodní
partner Palmerston Golf, který má bohaté
mnoholeté zkušenosti s managementem
golfových hřišť po celém světě, jako např.
v Berlíně, Hongkongu nebo Londýně.

Výstavba golfového driving range,
putting & chipping zóny byla již zahájena,
stejně tak i golfové klubovny a bude
dokončena v rámci první etapy.
Samotné 18jamkové mistrovské golfové
hřiště bude uvedeno do provozu během
následujících několika málo let.

G OL F

Golf

Díky široké mezinárodní síti hřišť Parmerston
Golf budou moci členové golfového
klubu AURA hrát i na dalších hřištích
Palmerston Golf po celém světě.

O nás

MANGHI CZECH je úspěšný mezinárodní
realitní developer působící na českém trhu
od roku 1993. Zaměřujeme se na projekty
z oblasti bydlení, hotelnictví a volného času.
Díky našemu úzkému propojení s italskou
společností Fratelli Manghi se můžeme
opřít o zkušenosti jedné z předních italských
stavebních firem, která byla založena v roce
1972. Od té doby staví na zkušenostech
svých zakladatelů, kteří jsou ve stavebnictví
úspěšní již od roku 1964. Ve svých
počátcích se společnost Fratelli Manghi
soustřeďovala na průmyslový sektor.
V průběhu následujících let se rozšířila
sféra její působnosti i na výstavbu veřejné
infrastruktury, bytových a obchodních
objektů, a to nejen v Itálii, ale i na
mezinárodní scéně.
Během téměř našeho 20letého působení
na českém trhu jsme zdárně dokončili řadu
důležitých rezidenčních i volnočasových
projektů jako např. přestavby a rekonstrukce
nádherných historických hotelů (hotel
Caruso, hotel Thalia a hotel David).
V letošním roce slavnostně dokončíme
výstavbu rezidenčního apartmánového
komplexu La Corte, který je zmiňován jako
jediná stavba, ve které se citlivě snoubí
česká historie a italský temperament.
Tým
Jako rodinný podnik s tradicí sahající
přes tři generace Vám můžeme představit
mezinárodní, vysoce stabilní a velice
zkušený tým ve všech oborech, jež jsou
nezbytné pro úspěch na poli realitního
developmentu.
Partneři
Realizace tak ojedinělého projektu, kterým
bezpochyby AURA je, vyžaduje velmi
pečlivý výběr těch nejlepších partnerů
s bohatou mezinárodní zkušeností.
CCA INTERNATIONAL
Více o nás www.cca-intl.com

MARCUS&ART
Více o nás www.marcusandart.com

Arch. Christian Kapl, fotograf

O NÁS

Jestico+Whiles
Více o nás www.jesticowhiles.cz

KONTAKT
AURA
Informace, prodej a poradenství
Pařížská 68/9
110 00 Praha 1 – Josefov
telefon: +420
email: info@aura-statenice.cz

www.AURA-STATENICE.cz
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