


...“Unde sunt oamenii capabili să construiască astfel
de opere pentru plăcerea mulțimilor?

Acei oameni, cei din trecut,
aveau suflete și ochi diferiți de ai noștri;

în venele lor, odata cu sângele,
curgea ceva dispărut astazi:

dragostea și cultul pentru frumusete”.

Guy De Maupassant
(1885)



      în 
SANTA
MARIA
      BAY...
   Este mai mult

 decât o casã,
                este un      stil de viatã! 

Bine ati      venit



Amplasat într-unul dintre cele mai reprezentative zone 
din România, situat în Constanța pe coasta Mării Negre, 
se afla Santa Maria Bay, un complex rezidențial format 
din 89 de vile de lux. Locația magnifică oferă una dintre 
cele mai incredibile vederi panoramice, transformând 
complexul într-un proiect unic și irepetabil.

Valurile care se sparg de țărm, aerul proaspăt și străzile 
generoase fac din acest complex un loc in care iti vei 
dori sa locuiesti. 

În dezvoltarea acestui proiect, am rămas fideli stilului 
mediteranean, construind vile inspirate din arhitectura 
italiana si cu finisaje care evidentiaza eleganța stilului 
sicilian. Tradiția mediteraneană se îmbină perfect cu 
peisajul sublim al Mării Negre, generând o experiență 
de viață unică. 

Complexul include trei tipuri de vile: Diamante, Perla 
si Gold care diferă unele de altele în ceea ce privește 
suprafața, privelistea, orientarea și apropierea de 
coastă. Ele pot fi personalizate pentru a se potrivi 
preferințelor dumneavoastră.

Am construit aceste vile cu un scop: proprietăți care 
durează în timp si oferă cel mai înalt standard de confort 
și lux. Vrem ca locuitorii complexului să se bucure de 
șederea lor în aceste vile și să construiască amintiri pe 
viață.

COMPLEXUL
este situat                          de-a lungul
COASTEI

DESCRIERE
DE ANSAMBLU



Terenul are o suprafață totală aproximativă de 41.000 de metri pătrați pe care 
au fost construite un total de 89 de vile, în timp ce infrastructura publică este 
construită pe aproximativ 60.000 de metri pătrați.

Vilele sunt construite: parter, primul etaj și mansarda. 

LEGENDÃ
Vila tip A - Diamante

Vila tip B - Perla

Vila tip C - Gold

PANORAMICA 
COMPLEXULUI



• Locație excelentă - pozitie unică pe coasta Mării Negre.

• Situat la 3 minute de Bulevardul Mamaia care conectează complexul de 
servicii și puncte de interes importante pentru viața de zi cu zi. 

• Dispunerea vilelor în amfiteatru asigură o vizibilitate excelentă spre mare. 

• Beneficii pentru sănătate și starea de bine. Locul perfect pentru a vă 
relaxa și a face sport: plimbari, jogging, ciclism - toate activitățile care vă 
îmbunătățesc stilul și calitatea vieții. 

• Dezvoltarea unei comunități exclusive. 

• Plaja la dispozitie. 

• Funcționalitatea utilitățiilor; toate conexiunile sunt subterane și sunt 
compatibile cu normele UE: gaz, electricitate, apă, internet / TV. 

• Design classic si arhitectura atemporală a vilelor. 

• Construcție responsabilă - know-how italian. 

• Investiții sigure. 

• Diviziune excelentă a spațiilor interioare - funcționalitate optimă - 
înălțimi ale camerelor - intimitate pentru toți membrii familiei. 

• Proprietățile au trecut testul timpului in privinta aparitiei defectiunilor 
de construcție. 

• Posibilitatea achiziționării în rate, direct la dezvoltator.

DE CE SÃ ALEGI 
SANTA MARIA BAY



CASA
TA

pe malulmării

POȚI
avea casa

visurilortale



1. Salon 
2.  Birou 
3.  Sufragerie 
4.  Bucătărie 
5.  Spălătorie 
6.  Coridor 
7.  Coridor 
8.  Intrare 

9.  Baia serviciu 
10.  Spatiu depozitare 
11.  Ascensor 
12.  Terasa
 + Bucătărie 
 în aer liber 
13.  Trotuar 
14.  Parcare

1.  Dormitor 
principal

2.  Dormitor 
3.  Dormitor 
4.  Coridor 
5. Coridor cu 

garderoba 
6.  Dulap
 de tip walk-in

7.  Baia 
8.  Baia 
9.  Baia 
10.  Spatiu depozitare 
11. Scara
12. Podest 
13.  Terasa
14.  Terasa

1.  Salon
2.  Sufragerie
3.  Bucătărie
4. Spălătorie
5.  Intrare
6.  Coridor
7. Baia serviciu
8.  Spatiu depozitare
9.  Camera de zi
10.  Trotuar
11.  Parcare

1.  Dormitor
2. Dormitor 
3.  Spatiu depozitare 
4.  Spatiu depozitare 
5.  Baia 
6.  Baia 
7.  Coridor 
8.  Podest 
9.  Balcon 
10.  Terasa
11.  Balcon

1. Salon
2. Sufragerie 
3. Dormitor 
4. Bucătărie 
5. Dulap de tip walk-in 
6. Spatiu depozitare 
7. Baia 
8. Podest 
9. Podest

1.  Sufragerie
2.  Dormitor 
3.  Bucătărie 
4.  Baia 
5.  Coridor 
6.  Podest

Vilele au următoarele caracteristici:
44 de locuințe
Loturile de teren individuale au o suprafață cuprinsă între 424 și 801 de metri pătrați.
Suprafețele construite ale fiecărei vile sunt de cca. 480 mp (inclusiv trotuare, terase și balcoane).

Vilele au următoarele caracteristici:
45 de unități de locuință, 32 de tip B și 13 de tip C
Loturile de teren individuale au o suprafață cuprinsă între 330 și 670 de metri pătrați.
Suprafețele construite ale fiecărei vile sunt de cca. 380 mp (inclusiv trotuare, terase și balcoane).

FOCUS ASUPRA
VILEI TIP A (Diamante)

FOCUS ASUPRA
VILEI TIP B - C (Perla și Gold)

PARTER PARTER

PRIMUL 
ETAJ

PRIMUL 
ETAJ

MANSARDA MANSARDA

14

11



functionale
Spatii

generoase si

VILA TIP A (Diamante)



ideale
REZIDENTIALÃ

pentru o casã
de vacantã

sau casã

VILA TIP B - C (Perla și Gold)



VIATA
ta ia o turnurãpozitivã

Un paradis
unde vei 

putea trãi
în plinã

armonie



VEI LOCUI
într-un loc deprimãclasã

UN LOC
SIGUR

pentru tine
si familia ta



Etape ale
constructiei



DESCOPERÃ Santa
Maria

Bay



House 3000 Real Estate Investment s.r.l.
CONSTANTA (RO)

Birou 0040 341 100 757 - Mobil 0040 726 277 868
info@santamariabay.ro  - www.santamariabay.ro


