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Најдобрата
викенд дестинација
во Македонија
e твојот втор дом

Дали
знаевте?

Ски сезоната
во Маврово
вообичаено трае
4 месеци.

МАВРОВО2 е модерен резиденцијален комплекс со 150 станбени
единици на падините на Националниот парк Маврово.
СКИЈАЧКА
ПАТЕКА

Како концепт е единствен од тој тип во Маврово, бидејќи нуди
модерно станбено домување со ниски трошоци за одржување,
безбедност и лесно достапен, а со идеален пристап до мирот,
тишината, природните убавини и потенцијалот за активен живот
на прагот од Националниот Парк Маврово.

ПЕШАЧКА ПАТЕКА
ЧАВКАРНИК

зима

МАВРОВО2

РЕЗИДЕНЦИЈАЛЕН КОМПЛЕКС

СКИЈАЧКА
ПАТЕКА
ХОТЕЛ “ИН”

СКИ ЛИФТ
ЕДНОСЕД

СКИ ЛИФТ
ДВОСЕД
ХОТЕЛ “БИСТРА”

ХОТЕЛ
“СКИ ШКОЛА”

ХОТЕЛ “ФЕРШПЕД”

лето

9000
метри квадратни
вкупна површина

150
станбени
единици

120
паркинг
места

100

Вгнезден во густа шума на почетокот на падините на Маврово ски центарот, комплексот се наоѓа на само
100 метри од ски лифтовите кои водат кон бачило. Веднаш покрај Блок А, Б и В од поминува една од
најубавите пешачки патеки во Маврово “Чавкарник”.

метри оддалеченост
од ски лифт
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Дали
знаевте?

Мавровско езеро
најдобро се
доживува со
кајак или суп.

Мапа и распоред
на комплексот
Дали
знаевте?

Првото вселување
е предвидено за
есента 2021
година.

1

Пристапна улица

2

Паркинг долно ниво

3

Паркинг горно ниво

4

Блок А

5

Блок Б

6

Блок В

7

Блок Г

8

Блок Д

9

Блок Е

10

SPA со тераса

11

Парк

12

Пешачка патека “Чавкарник”
Прва фаза на градба

горно
ниво

Систем за контрола
на влез

Во хармонија
со природата
Архитектонското решение за МАВРОВО2 е обид да се направи оптимален спој
на недопрена природа и модерна архитектура со чисти линии и детали од дрво.

Комплексот се гради со градежни
материјали од највисок квалитет и
целото опкружување и внатрешниот
партер простор е збогатено со
зеленило и хортикултурно уредување
соодветно за мавровската клима

Хортикултурно
уредување
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Камин

Лифтови за
вертикална
комуникација

Предвиден
простор/остава за
чување реквизити

Лесен пристап

Паркинг простор
на 2 нивоа

Spa центар

Поглед кон
скијачки терени

Комфорни
тераси

долно
ниво

Паркинг простор на 2 нивоа
за потребите на резидентите
на МАВРОВО2.

Најдобриот поглед
во Маврово

Која ориентација и да ја изберете, кон скијачките патеки, кон Мавровско езеро
или кон густата Мавровска шума, ќе уживате во вашиот поглед.

Дали
знаевте?

Комплексот
содржи SPA центар
со поглед на
скијачките
терени.

Уреден и архитектонски одлично решен партерен простор
со водени ѕидови/фонтани и каскадни нивоа со скали за
вертикална комуникација.

Големиот избор на апартмани ви
овозможува да изберете катни
апартмани со тераси или приземни
апартмани со пространи дворови.
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All Season
викенд прибежиште

Вашето катче за релаксација или станица за активен одмор преку целата година.

60 типови на апартмани
од 40-110 m2

Дали
знаевте?

посетете ја нашата веб страница www.mavrovo2.mk каде ќе можете да ги прегледате сите
достапни типови на апартмани и да ја изберете вашата идеална комбинација.

Mожност за
вградување на
камин има во
поголем дел од
апартманите.

Aпартмани
со двор
30-45 m2

Еднособни
апартмани
50-55 m2

Двособни
апартмани
60-65 m2

Дуплекс апартмани / поткровје
100-110 m2

Камин за топлина и пријатен амбиент
во ладните зимските месеци.
Примери за внатрешно уредување на апартманите во МАВРОВО2.
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Еднособен
aпартман со двор

Еднособен
апартман

3

4

5
1

5

1

2

3
2
4

Апартман Б2.0.

Апартман Б3.2.

1. Влез, предпростор
2. Кујна/трпезарија + Дневна соба
3. Бања
4. Спална соба
Вкупна површина

3.8 m2
25 m2
4 m2
9.9 m2
43 m2

5. Двор

24 m2

1. Влез, предпростор
2. Кујна/трпезарија + Дневна соба
3. Бања
4. Спална соба
5. Тераса
Вкупна површина

Апартман за пример
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Апартман за пример

3.7 m2
30 m2
4.4 m2
12.5 m2
4.6 m2
55 m2

Двособен
апартман

Дуплекс апартман
поткровје
горно ниво

долно ниво
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3
3
2
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5
4

1
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3

долно ниво

1. Влез, предпростор
2. Кујна/трпезарија + Дневна соба
3. Гардероба
4. Тоалет
5. Тераса
Вкупна површина

1.4 m2
42 m2
2.3 m2
2.6 m2
7 m2
55 m2

горно ниво

Апартман Б5.4.

1. Внатрешни скали
2. Ходник
3. Бања
4. Спална соба
5. Спална соба
6. Спална соба
7. Тераса
Вкупна површина

5.9 m2
5.5 m2
5.9 m2
9.8 m2
15.8 m2
11.8 m2
7 m2
62 m2
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Апартман Б4.1.
1. Влез, предпростор
2. Ходник
3. Кујна/трпезарија + Дневна соба
4. Бања
5. Спална соба
6. Спална соба
7. Тераса
Вкупна површина

2.4 m2
3 m2
26.4 m2
4.5 m2
9 m2
15.5 m2
7 m2
68 m2

Апартман за пример
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Апартман за пример

Маврово твое

25o

Активности за секого и
за секој период од годината

просечна
летна температура
јуни-септември
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просечен број на
PM25 честички
преку годината

780
квадратни
километри
површина

Дали
знаевте?

Дишете чист воздух
со полни гради

Националниот парк
Маврово се простира
на 73.000 хектари
недопрена
природа

ЗИМСКИ СПОРТОВИ
скијање, бордање,
санкање

ПРОШЕТКИ
безбројни
пешачки патеки

РЕЛАКСАЦИЈА
со семејството и
топол чај покрај камин

МАВРОВО
Национален парк во западна Македонија, кој зазема простор од 73.088 хектари и најголем
е меѓу трите национални паркови во Македонија. Како национален парк е прогласен во
1949 година и неговата географска положба е 41°40’N и 20°46’E[1]. Во границите на паркот
се опфатени планините: Кораб, Дешат, југозападните ограноци на Шар Планина, поголем
дел од Бистра и северните делови на Крчин. Средишниот дел на националниот парк го
зафаќа долината и сливот на реката Радика. Во склопот на националниот парк е и
Мавровското вештачко езеро.

Далеку од градскиот метеж, во МАВРОВО2 имате можност да се
поврзете со природата и со семејството уживате во чист воздух и
пријатна клима преку целата година.
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ВЕЛОСИПЕДИЗАМ
патеки за почетници и
искусни велосипедисти

Заинтересирани сте
или имате прашањe?
Побарајте на телефон

078 360 103

или контактирајте не на
info@mavrovo2.mk

Mavrovo2-Residence
mavrovo2_residence
forton-mka-invest

ФОРТОНМКА ИНВЕСТ ДОО
ул. Мирослав Крлежа 64, Скопје 1000, тел. 078 360 103, 02 310 1000
info@mavrovo2.mk, www.mavrovo2.mk

Одрекување на одговорност. Ве молиме имајте предвид дека Проектот презентиран во овие промотивни материјали е наменет единствено за промоција на комплексот и нема никаква друга намена. Тој треба да се земе
како општ приказ, којшто е наменет за информирање на потенцијалните купувачи и не претставува понуда, дел од понуда или договор. Неговата основа претставува уметнички приказ на дизајни со цел да се илустрира
можниот распоред на мебелот. Сите мерки и растојанија се дадени само како информација и не се прецизни. Сите фотографии што се користени во овие промотивни материјали служат само како илустрација.
Потенцијалните купувачи не можат да се потпрат на нив како на официјален исказ или факт. Сите дизајни, скици и спецификации може да претрпат промена. Сите права се задржани.

