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Společnost Green Resort plynule navazuje na úspěšné projekty L & R Company
a tím vytváří nové možnosti a výzvy pro úspěšné finanční partnery.

Tým tvoří nejúspěšnější čeští architekti, manažeři řízení staveb, podnikatelé se 
zkušenostmi s provozováním hotelů a lázní.

Společným úkolem je nám vybudovat resort, který zohledňuje současné trendy
životního stylu, nabízí místo pro rekreaci, žití v čisté a rozmanité

přírodě a jde při tom v strategii Gruzijské vlády, rozvoje cestovního ruchu.



VÝZVA PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTORY

Náš prestižní projekt Green Resort se nachází v přímořském městečku Kobuleti na břehu Černého moře, v západní Gruzii - oblasti zvané Adjaria.

Kobuleti je tradiční gruzínské městečko oblíbené turisty, kteří hledají klid, přírodu a moře. Batumi přezdívané “Perla Černého moře“ je dostupné 
krátkou jízdou autem a stejně tak i město Kutaisi. Městečko se pyšní širokým výběrem kaváren a restaurací nabízející vyhlášení tradiční 
Gruzínskou kuchyní. Obě města se pyšní mezinárodním letištěm dostupným z mnoha evropských měst. Kobuleti je také dostupné přímým 
vlakem z Tbilisi a nově postavenou dálnicí spojující hlavní město Gruzie s Batumi. Letiště v Kutaisi je momentálně rozšiřované o další terminál a 
očekává se, že v budoucnosti bude sloužit jako hlavní letiště pro turistické chartery z celé Evropy. Kapacita odbavených turistů v Kutaisi se rok 
od roku zvyšuje a objem provozu se více jak zdvojnásobil za posledních pět let. Okolí Kobuleti je pověstné výjímečnou biodiverzitou a unikátní 
původní krajinou.

Náš Green Resort je obklopený borovicovými háji, původním magnetitovým pískem a ionizovaným mořským vzduchem prospěšným pro lidské 
zdraví. Okolí Kobuleti je pověstné vyjímečnou biodiverzitou a unikátní původní krajinou. Jeho vynikající geografická poloha poskytuje nejen
lehkou dostupnost z Evropy, ale také ideální výchozí pozici pro exploraci pobřeží Černého moře, odpočinek v blízkosti pláže, ale také pro 
návštěvy Batumi a přilehlého okolí.

V projektu Green Resort se počítá i se realizací heliportu, což by umožnilo rychlou dostupnost jak na obě jmenována letiště, tak do hor za
lyžováním v lyžařských střediscích Gudauri, Goderdzi Resort a Mestia. Projekt reaguje na dlouhodobý a narůstající zájem klientů o vyšší úroveň 
služeb a zázemí především z Evropy, Ruska a Asie.



Proč je Gruzie skvělým místem, kde právě teď investovat?

Díky minimální byrokracii s prakticky neexistujícím daňovým zatížením je Gruzie
mimořádně atraktivní volbou pro všechny investory.

Za zmínku stojí i fakt, že se zde neodvádí daň z nemovitostí a registrace nemovitosti 
na vaše jméno zabere jen hodinu. Jako majitel nemovitosti můžete v Gruzii požádat 
o trvalý pobyt. Cestovní ruch představuje nejrychleji rostoucí sektor gruzínské 
ekonomiky a poroste i nadále, protože je jednou z hlavních priorit gruzínské vlády.
Počet turistů neustále stoupá a řadí se mezi nejrychleji rostoucína světě. Současný
meziroční růst se pohybuje kolem 23 %.

Bezpečnost
Gruzie je považována za jednu z nejbezpečnějších zemí s mimořádně nízkou 
kriminalitou, absencí terorismu a násilných trestných činů.

Fantastické investiční klima
Podle indexu snadnosti podnikání Světové banky figuruje Gruzie na skvělém 9. místě 
ve světovém žebříčku. Pohostinství a trh s nemovitostmi jsou nejrychleji rostoucími 
segmenty gruzínské ekonomiky

Korupce a právní stát
Na základě údajů z indexu právního státu Projektu světové justice (WJP)  z let 2017 
a 2018 se Gruzie umístila na 38. místě mezi 113 zeměmi a na prvním mezi zeměmi 
bývalého sovětského bloku.



ODVÁŽNÁ
ARCHITEKTURA

V tomto urbanistickém záměru pracujeme primárně na 4 navzájem propojených celcích které by měly vyplnit narůstající poptávku po kvalitních službách 
pro turisty v Gruzii.

Věříme, že se nám podařilo vytvořit unikátní projekt který uspokojí poptávku po kvalitních službách neustále narůstajícího počtu zahraničních turistů, ale 
také po velké poptávce zahraničních investorů po kapitálovém zhodnocení jejich investice díky současné daňové a ekonomické politice gruzínské vlády 

která udělala z Gruzie mimořádně atraktivní zemi pro příliv zahraničního kapitálu. 

Díky výjimečně ucelenému pozemku na pobřeží Černého moře, jsem navrhli koncept moderního , ekologicky šetrného ultra moderního bydlení a rekreace v 
projektu navrženém nejlepšími Českými architekty. 



concept design

KOBULETI GEORGIA 



Náš záměr je postavit zcela výjimečný projekt s rekreační, residenční a obchodní zónou a centrálním luxusním hotelem lázeňského typu. Stavíme v původní 
nezdevastované krajině v bezprostřední blízkosti Černého moře obklopené borovicovým porostem ,magnetickým pískem ( zcela unikátní kompozice 
dostupná jenom v této lokalitě ) v mimořádně příznivém klimatu pro lidské zdraví. Proto používáme v interiérech a v medical spa, wellness, sauny, místní 
suché dřevo, kůru, různé prvky, které budou jen tak nahrubo opracovány. Tato přírodní kresba propojí veškeré prostory, ať jsou moderní, tak tradiční. Tradiční 
bude wellness, sauny a Medical spa bude naopak naprosto čistý pouze s odkazem na přírodu a tradiční medicínu, protože to je ověřené staletími. Stěny 
bazénu budou obloženy štípaný kamenem  a všude na dně najdete magnetický písek, stejně tak na chodnících a na přelivové hraně bazénu. 

Hotel spa and Medical



Komerční zóna                                                               3,07 mld
Lázeňská zóna                                                               3,74 mld

Součet celkem                                                               6,81 mld

Investiční náklady 



’’be the one,,
provozovatel a spolumajitel Lukáš Pytloun 

biografie



Member of Pytloun Hotels
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GOLF COURSE
100ha
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10ha
110 00 m
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25ha
250 00 m
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