
COSTA BRAVA

www.damaclagoons.sk/costabrava

Dubaj



Naši architekti si vyskúšali 
rozprávkový život v Španielsku

a potom sa ho pokúsili preniesť
k nám do Dubaju.

Aj pre Vás...

Zažite rytmus španielskeho tanca a objavte príbeh unikátnej 
španielskej kultúry, ktorá spája po stáročia Arabský vplyv zo 
Severnej Afriky s juhoeurópskou kresťanskou kultúrou.

Španielsky príbeh

COSTA BRAVA



DIVOKÉPO
B

REŽIE

 Costa Brava v DAMAC Lagoons bude 
dobrodružným centrom celej štvrte, kde 
si budete môcť vyskúšať divokú jazdu na 
kajaku, surfovanie, lezenie po skalách, či 
relaxovať popri krásnych vodopádoch. 
Všetko blízko vášho nového domu.



Centrálna časť lagúny bude 
rozkvitnutá do krásy, biele steny 
s krásnymi kvetmi ponúknu 
rezidentom komunity pocit, že 
celý rok je krásna jar. 

Odpočinte si pri reštauráciach 
či bufetoch s občerstvením a 
pokochajte sa krásou farieb.

Kde kvietky 
rozkvitnú



Prechádzajte sa každý deň popri svojej 
lagúne, sadnite si do kaviarne a 
prečítajte si knihu, vypočujte si hudbu, 
alebo si zatancujte.

Očarujúce 
momenty



Dobrodružstvo a veľa adrenalínu 
vás čaká pár krokov od vášho 
nového domu!

Pohľad z vrchu



Čo tak sa sobotu ráno ísť voziť      
na kajaku s rodinou či s priateľmi, 
zákruty, vodopády, veľa zábavy. 

A to kúsok od vášho nového domu.

Splavujte vodu



Zelené stromy, palmy, biely 
piesok a azúrovo modrá voda. 
Žite kúsok od nádhernej lagúny 
Costa Brava v DAMAC Lagoons

Pri vode



Relaxujte, športujte a oddychujte.
Každý deň.

Hojdajte sa



Veľké a krásne 6 až 7-izbové vilové domy sú perfektným 
domom pre veľkú rodinu. 

Všetky vily majú priamy prístup na pláž v centrálnej lagúne 
a sú jednoducho nádherné. Navrhnuté špeciálne pre vás.

Vily



Objavte možnosti, ktoré prichádzajú s 
veľkým obytným priestorom. 

Domy sú navrhnuté pre zábavu, na vrchnom 
poschodí sa nachádza "Adrenalínová 
miestnosť", môžete ju použiť ako spálňu, 
domáce kino, herňu či vlastné domáce fitko. 

Začnite žiť svoj vysnívaný život. Podľa seba.

Rodinné domy



Veľký priestor, veľké spálne, kúpelne, terasy. 
Váš dom v Costa Brava bude mať svoj šarm 
inšpirovaný španielskou architektúrou...



DAMAC Lagoons budú ľahko dostupné z 
Hessa Street, nádherná obytná štvrť plná 
zelene a vody.

Rodinné domy a vily sú umiestnené 
okolo centrálnej lagúny s atrakciami pre 
rezidentov obytnej štvrte.

Zoznam dostupných domov nájdete na: 
www.damaclagoons.sk/costabrava

Perfektné miesto



Ďaleko od hluku veľkomesta sú lagúny DAMAC Lagoons 
rodinnou komunitou, kde ponúkame prémiové rodinné domy 
a vilové domy, ktoré obklopujú azúrovo modré lagúny, 
nádherné pláže s bielym pieskom a rôznymi aktivitami.

Každý rezident jednej z ôsmich plánovaných lagún má 
prístup do všetkých častí DAMAC Lagoons. Je to jedna 
veľká nádherná komunita. 

www.damaclagoons.sk

Každý deň môžete žiť ako na dovolenke pri Stredozemnom mori,
každý deň a priamo v Dubaji.



Vyzerá to ako zábavný vodný park, ale je to domov. 
Váš nový domov.

Množstvo atrakcií, vodopády, riečka pre kajak, 
plávajúce kino a mnohé ďalšie atrakcie, obchody a 
5-hviezdičkové reštaurácie.



Mapa obytnej lagúny
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ŠKOLY
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1 Jebel Ali School – 5 min

Fairgreen International School – 11 min 

Global Indian International School – 16 min 

Safa Community School – 18 min

Kings’ School – 21 min

ŠPORT A ZÁBAVA

Dubai Polo & Equestrian Club – 10 min

Dubai Autodrome – 12 min

The Plantation Equestrian and Polo Club – 11 min 

Miracle Garden – 13 min

Dubai International Stadium – 14 min

Global Village – 14 min

IMG World – 14 min

Hamdan Sports Complex – 15 min

NÁKUPNÉ CENTRÁ
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1 First Avenue Mall – 11 min 

City Centre Me’aisem – 14 min 

Mall of the Emirates – 24 min

LETISKO

1 Al Maktoum International Airport – 28 min
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1 Park Inn by Radisson – 10 min

Studio One Hotel – 9 min 

Five Hotel Jumeirah Village Circle – 19 min 

NEMOCNICE

Aster Medical Centre – 9 min 

Mediclinic Parkview Hospital – 12 min 

NMC Royal Hospital – 19 min

HOTELY
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Nová štvrť DAMAC Lagoons sa nachádza 
popri Hessa Street oproti štvrti DAMAC Hills. 
Táto lokalita umožní rezidentom štvrte sa 
dostať za pár minút (autom) do dôležitých 
častí mesta cez hlavné cesty ako 
Mohammed Bin Zayed Road, Emirates Road 
či Al Khail Road. 

Luxusná lokalita






