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 شاراکس شرکت اجمالی معرفی

 210 مبلغ   به ثابتی سرمایه با شرکت این. است رسیده ثبت به 3/12/1391 مورخ در(  خاص سهامی)  کیش شاراکس شرکت

 4 هتغ   شغاراکس،  مسغوویی  هغای  برج های مجموعه حاضر حال در کار، زراعت احمدرضا آقای عاملی مدیریت با ریال میلیارد

 اقامغت  آدرس میلیارد ریال در دست ساخت و تومیغ  دارد. هزار  35با ارزشی بال  بر  مرکوری ستاره 5 هت  و شاراکس ستاره

 :است ذی  شرح به شرکت این های پروژه اهم که باشد می128 شماره واحد هرمز، بازار کیش، شهر هرمزگان، استان:  کنویی

 (یوتاور) شاراکس مسکونی پروژه

 دلفغین  پارک فاص  حد در سیمرغ ساح  در مترمربع 10.000 مساحت به زمینی در(  یوتاور)  شاراکس ساحلی مسوویی برج

 هغم  و اسغت  شغده  ساخته مترمربع 40.000 تقریبی مساحت با دریا از متری 100 فاصله در و کیش جزیره مرجان ساح  و ها

 .باشد می خریداران به واحدها تحوی  حال در اکنون

 مغی  مترمربغع  20.000 حغدود  در برج این مشاعات مجموع که باشد می عالی کیفیت با هتلینگ لوکس اموایات دارای برج این

 تغا  هغاوس  پنغت  مسغاحت  و اسغت  متغیر متر 150 الی 60 واحدها متراژ که بوده مختلف تیپ 10 در برج این های واحد. باشد

 بغا  طبقغه  25 در کغه  باشد می کیش جزیره در مسوویی های پروژه ترین جذاب و زیباترین از یوی برج این .باشد می متر 300

 .است تحوی  حال در و است شده ساخته لوکس بسیار مسوویی واحد 200

 را پیرامون محیط و سواح  از دید منظره باالترین و یور دریافت بیشترین که خاص، ای دایره ییم معمارایه طراحی با پروژه این

 اسولت و سازه اجرای در ، است شده استفاده آن ساخت در یک درجه متریال از که این ضمن ، است کرده خود ساکنین یصیب

 و مناسغب  بسغیار  یور با مسوویی فضاهای ، است گردیده توجه باال بسیار کیفیت و اجرا در یحوه بهترین به آرمه بتن از برج این

 . میباشد کیش زیبای جزیره ساحلی های پارک زیباترین از یوی که سیمرغ ساحلی پارک با همجواری و دریا دید

 ، رسغتوران  ، سبز و یشیمن فضاهای ورودی البی مایند مجتمع داخ  در زیبا و مجل  بسیار تفریحی فضاهای طراحی و استفاده

 سغالن  ، روم پغارتی  ، خشغک  سغویای  ، ماسغاژ  سالن ، ترکی حمام ، بیلیارد کلوپ ، شاپ کافی ، بدیسازی سالن ، سویا ، استخر

 در بغاربر  دستگاه یک و بر یفر دستگاه 2که دستگاه سه برج هر در که آسایسور دستگاه شش بعالوه و مارکت هایپر و اجتماعات

 و گردیغده  مجموعغه،  سغاکنین  حغال  آسایش و زیدگی جهت جزیره های برج ترین خاص از یوی که گردیده باعث مجموعه این

 . است شده خریداران تحوی  پروژه این واحدهای از تعدادی

 

 



  شاراکس ستاره چهار هتل پروژه

 یغوار  یزدیوی در طبقه 20 در  مربع متر 20.000 بنای زیر و مربع متر 4540 مساحت به زمین در شاراکس ساحلی هت  پروژه

 از عملیغات  شغروع  ، میباشغد  اجغرا  حال در کیش زیبای جزیره در دامون محدوده در متنوع و متفاوت بسیار اموایات با ساحلی

 زمینغی  زیر های آب سطح بودن باال و باشد می دریا یزدیوی در سایت محدوده اینوه به توجه با که بوده جاری سال ماه خرداد

 گغود  و رفتغه  پایین آب سطح یهایتا و گرفت صورت خاص بسیار تونولوژی با و متری 20 های چاه حفر با واترینگ دی عملیات

 حال در سنتتیک ژیو تخصصی عملیات با کف بندی عایق عملیات حاضر حال در. است شده ایجام متر 5/8 عمق به آن برداری

 . میباشد اسولت و فویداسیون اجرای آماده پروژه اول بخش و بوده اجرا

   مرکوری ستاره پنج هتل پروژه

 خغوب  و عالی بسیار های دسترسی با دریا به یزدیوی در و منظر و دید یظر از عالی بسیار استراتژیوی موقعیت در مرکوری هت 

 مراکغز  قلب به توان می پیاده مسیر دقیقه 10 تقریبی حدود با حتی که ، است گرفته قرار کیش تجاری های موان مرکزیت در

 دیگغر  از یوغی  کغیش  جزیغره  در فغارس  خلیج زیبای ساح  با متر 1500 از کمتر ای فاصله و کرد پیدا دسترسی کیش تجاری

 .باشد می هت  این موایی فرصتهای

 و میباشد خیابان و سواره مسیر آن دورتادور و دارد قرار مترمربع 10.300 مساحت به ای جزیره زمینی قطعه در مرکوری هت 

 و تجغاری  مراکغز  یغا  و دیگغر  هغای  هتغ   بغا  دیوار به رادیو و همسایگی و تراکم از و است برخوردار خوبی بسیار دسترسی راه از

 . بود خواهد آینده در مسافرین رفاه با آرام و نیدلنش فضایی ایجاد باعث امر همین و بوده بدور آیها های مزاحمت

 و یشغیمن  فضاهای ایجاد زیبا سبز فضاهای با میتوان که باشد می مناسب بسیار آن بنای زیر به یسبت هت  این حیاط مساحت

 زیبغایی  هغای  آرایی گ  و باغ و یمود تزیین کیش جزیره اقلیم با متناسب گیاهی های پوشش با یمود تلفیق زیبایی اسویپ لند

 .یمود اجرا رو

 از کغامال  که خدماتی های ماشین تردد و هت  به خدماتی دسترسی های راه که گفت توان می مجموعه پالن سایت به توجه با

 هتغ   سایت های پتایسی  و ها رکن از یوی ییز این که داشت یخواهد تداخلی هیچگویه و بوده جدا  مسافران آمد و رفت مسیر

 .  میباشد مرکوری

 تمغامی  دیغد  و یور بیشترین که یموده کمک هت  حجم طراحی در مترمربع، 17.300 مساحت با هت  این فرد به منحصر سازه

 زیبغا  بسغیار  های گاردن روف ایجاد اموان هت  حجم بودن ای پله و پذیرد صورت سادگی به دریا به هت  های سویت و ها اتاق

 .میباشد سایت های مزیت از دیگر یوی هت  به اطراف های سایت اشرافیت یبود و محوطه داخ  به زیبا دید و طبقه هر در

 مشغابهی  کغیش  جزیغره  در آیهغا  یمویه تاکنون که است شده طراحی ای گویه به آن رویال اتاق 8 که اتاق 140 دارای هت  این

 .باشد می هت  این فرد به منحصر و مهم بسیار های شاخصه از یوی آن، استوایی باغ همراه به و یدارد
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