
კრისტალ რეზიდენს ბაკურიანი



Crystal Residence

Hotel CrystalCrystal Resort

Crystal Loft

Crystal Town House

350მ

1300მ

კრისტალ ჯგუფი აქტიურად მუშაობს ინფრასტრუქტის 
განვითარებაზე და დამსვენებლებისთვის მაქსიმალური 
კომფორტის შექმნაზე. 

კრისტალის სტუმრებს ტერიტორიაზე დახვდებათ სპა, 
რესტორანი, ლაუნჯი, საბაგირო და სასრიალო ტრასები, 
ყველაფერი რაც გართობისთვის და დასვენებისთვის 
არის საჭირო.



პროექტის შესახებ
კრისტალ ჯგუფის კიდევ ერთი ახალი პროექტი კრისტალ რეზიდენსი – 
პრემიუმ კლასის სასტუმრო ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსია (Ski-In, 
Ski-Out Hotel), რომელიც ბაკურიანში დიდველზე, სასტუმრო კრისტალის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე შენდება და კრისტალის კომპლექსში 
შემავალი ობიექტია. 

სულ შენობა 5-6 სართულიანია. აღჭურვილია MITSUBICHI-ის წარმოების 
ლიფტებით, REHAU-ს წარმოების მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრით, 
სასტუმრო მიმღებით, სათხილამურო აღჭურვილობის საცავით, 
სამეთვალყურეო ვიდეო სისტემით და ა.შ.

აპარტამენტების შეძენა პირველ, მეორე და მესამე სართულებზე 
შესაძლებელია სამ კონდიციაში: თეთრი კარკასი, გარემონტებული და 
სრულად გაწყობილი. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სართულების ბინები იყიდება 
მხოლოდ გაწყობილ მდგომარეობაში.

ბინები თეთრი კარკასის მდგომარეობაში ბარდება 2019 წლის ივლისის 
დასაწყისში, გარემონტებული ბინები - 2019 წლის ოქტომბერში. გაწყობა და 
ექსპლუატაციაში ჩაბარება - 2019 წლის დეკემბერში.

მოქმედებს 20 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადება: პირველადი შენატანი 20%. 
გრაფიკი ინდივიდუალურია და მყიდველის მოთხოვნებზე მორგებული.



ადგილმდებარეობა

პროექტის უპირატესობები

პროექტის მთავარი უპირატესობა მისი ადგილმდებარეობაა. 
ერთი მხრიდან მას ტყიანი მასივი ესაზღვრება, ხოლო 
მეორე მხრიდან კრისტალ პარკის ტერიტორია, 
რომელიც კომპლექსიდან 50 მეტრში შენდება. ეს არის 
ევროპული სტანდარტების გასართობი პარკი საბავშვო 
და გონდოლებიანი საბაგიროებით, ყინულის მოედნით, 
გასართობი ატრაქციონებით, კაფეებით, საფეხმავლო და 
ველოსიპედის ბილიკებით და სხვა.

კრისტალის საბაგიროს საშუალებით კრისტალ რეზიდენის 
დამსვენებლები ადვილად გადავლენ ტატრას და კოხტა-
მიტარბის საბაგიროებზე.

• Ski-In, Ski-Out Hotel
• განვითარებული ინფრასტრუქტურა
• მმართველი კომპანია - კრისტალ ჯგუფი
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კომპლექსის შიდა ინფრასტრუქტურა:
• სპა ცენტრი
• საცურაო აუზი
• ფინური საუნა
• ფიტნესი
• სათხილამურო დეპო
• რესტორანი შვედური მაგიდით და a la carte მენიუთი
• ბარი
• 24 საათიანი მიმღები და სასტუმრო მომსახურება

კომპლექსის გარე ინფრასტრუქტურა:
• გონდოლებიანი საბაგირო - 1300 მეტრი
• საბავშვო საბაგირო - 350 მეტრი
• სათხილამურო ტრასები - 1,5-2 კმ.
• Snow tubing
• ყინულის მოედანი
• ბავშვთა გასართობი ატრაქციონები
• საფეხმავლო და ველოსიპედის ბილიკები
• კაფე
• კონტაქტური ზოოპარკი



საერთო ფართების სპეციფიკაცია:
• კარ-ფანჯარა - გერმანული REHAU-ს წარმოების მეტალოპლასტმასის სამ სექციური 

პროფილებით, ორმაგი დაბალ ემისიური (ენერგო ეფექტური) მინა-პაკეტებით და 
გაღება-გადმოღების ფუნქციით

• აივნის იატაკი - მოპირკეთებულია უმაღლესი ხარისხის ყინვაგამძლე კერამო-
გრანიტის ფილებით

• აივნის მოაჯირები - დამზადებულია ფოლადის და ნაწრთობი მინისგან
• შენობის გარე კედლები - დათბუნებულია თერმოიზოლირებული XPS-ით და 

თერმოლესვით
• ყველა ბინაში დამონტაჟებულია შესასვლელი MDF-ის კარი ციფრული გასაღებით 

და ელექტროენერგიის ციფრული მართვის სისტემით
• ლიფტები - შენობაში დამონტაჟებულია MITSUBISHI-ის წარმოების უჟანგავი 

ფოლადის ცეცხლგამძლე 8 პერსონიანი ლიფტები 24 სთ-იანი მომსახურებით

• შენობა დაპროექტებული და აშენებულია სახანძრო 
უსაფრთხოების სახელმწიფო ნორმების გათვალისწინებით. 
დამონტაჟებულია სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები

• მაცხოვრებლების და სტუმრების უსაფრთხოების დასაცავად 
ტერიტორიის პერიმეტრზე და საერთო მოხმარების ფართებში 
დამონტაჟებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა

• ელექტროენერგიის ავარიული გამორთვის შემთხვევებისთვის 
გათვალისწინებულია ალტერნატიული დენის წყარო - 200 კვ-იანი 
ავტონომიური გენერატორი

• კომპლექსის სასმელი წყლით მომარაგება ხდება ბაკურიანის 
ლიცენზირებული წყაროდან. ავარიული შემთხვევებისთვის 
წყლის უწყვეტი მომარაგებისთვის  დამონტაჟებულია 50 ტონიანი 
გამდინარე რეზერვუარები.



კომპლექსის მოვლა-პატრონობის და ტექნიკურ-
ავარიული სერვისების ჩამონათვალი: 
1. შენობის საერთო ფართების (შესასვლელები, ფოიე, ლიფტები, 

დერეფნები და ა.შ.) მოვლა-დასუფთავება, გათბობა-განათება
2. შენობის ლიფტების და ყველა სხვა საინჟინრო მოწყობილობების 

ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა 
3. აპარტამენტების ტექნიკურ-ავარიული მომსახურება 24/7 
4. ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა და დასუფთავება
5. ნარგავების მოვლა
6. კონსიერჟ მომსახურება 24/7.

აპარტამენტების მართვა: 
აპარტამენტების გაქირავების სერვისს უზრუნველყოფს სასტუმრო 
კრისტალის მმართველი ჯგუფი. მომსახურებაში შედის:
1. ობიექტის პოპულარიზაცია და რეკლამირება
2. სტუმრების მიღება-განთავსება, ადმინისტრატორის მომსახურება
3. ოთახების ყოველდღიური დალაგება-დასუფთავება კრისტალის 

სტანდარტების მიხედვით
4. კრისტალის ბრენდირებული ჰიგიენური საშუალებებით ოთახების 

გაწყობა
5. სტუმრებთან ანგარიშსწორება და ოთახების ჩაბარება
6. ბინაში განთავსებული ავეჯის, ტექნიკის და ინვენტარის დაცულობის 

გარანტია (დაკარგვის ან დაზიანებისგან)



თეთრი კარკასის მდგომარეობაში შეძენილი ბინები ბარდება შემდეგი 
პირობებით:
• იატაკი - მოჭიმული და გამზადებული პარკეტის დასაგებად
• სანტექნიკა - მილები დამონტაჟებულია და მიყვანილია საბოლოო 

მოხმარების წერტილებამდე
• ბინის გარე პერიმეტრი ამოშენებულია 20 სმ-იანი პემზა ბლოკით და 

მოპირკეთებულია თაბაშირმუყაოს ფილებით
• ბინის შიდა გამყოფი ტიხრები შესრულებულია თაბაშირმუყაოს 

ორმაგი ფილებით და შევსებულია ხმის საიზოლაციო მასალით
• შიდა ტიხრები - წყობა მომხმარებლის ინდივიდუალური გეგმარების 

მიხედვით
• ჭერის სიმაღლე - 285 სმ 
• კომუნიკაციები - ბინა მთლიანად დაქსელილი (ელექტროობა, 

ტელევიზია, ინტერნეტი, შიდა სატელეფონო ქსელი)

გარემონტებული ბინის შეძენისას დამატებით აპარტამენტში დაგხვდებათ:
1. გათბობის სისტემა - სექციური რადიატორები და პირსახოცების საშრობი 

აბაზანაში
2. კომბინირებული ქვაბი - ინდივიდუალური მაღალეფექტური წყლის ბოილერი 

და გათბობის ქვაბი
3. იატაკი - 12 მმ-იანი ლამინირებული იატაკი ნატურალური ხის ეფექტით
4. სველი წერტილი - მოპირკეთებული უმაღლესი ხარისხის კერამოგრანიტის 

ფილებით
5. სანტექნიკა - მინის საშხაპე, ხელსაბანი, უნიტაზი დამონტაჟებული
6. კარები - ოთახებს შორის გამავალი შიდა MDF-ის კარები დამონტაჟებული
7. ელექტრობა - ჭაღები და სანათი მოწყობილობები დამონტაჟებული ოთახებში, 

სააბაზანოში და აივნებზე. როზეტები და ჩამრთველები ჩაყენებული 
8. კოსმეტიკური რემონტი - ჭერი და კედლები მოპირკეთებული
9. სამზარეულო - ჩაშენებული ავეჯი



სრულად გაწყობილ ბინებში დამატებით დაგხვდებათ:
1. საძინებლის ავეჯი - 2 ადგილიანი საწოლი მატრასით, 2 ტუმბო და 

გარდერობი
2. მისაღები ოთახის ავეჯი - რბილი ავეჯი, ჟურნალის მაგიდა, 

ტელევიზორის სადგამი, შემოსასვლელში ტანსაცმლის საკიდი
3. საოჯახო ტექნიკა - ტელევიზორები მისაღებსა და საძინებელში, 

ელექტრო ჩაიდანი, მაცივარი, თმის ფენი, ტელეფონის აპარატი, 
ელექტრო სეიფი

4. ტექსტილი - დღის და ღამის ფარდები, მატრასის დამცავი პირი, საბანი, 
ბალიშები, ლოგინის გადასაფარებელი (აპარტამენტის მართვაში 
გადმოცემის შემთხვევაში ოთახი გაქირავდება კრისტალის თეთრეულით 
და პირსახოცებით)

5. აბაზანის აქსესუარები - პირსახოცების თარო, პირსახოცების საკიდი, 
გამადიდებელი სარკე, ჯაგრისი, სასაპნე

6. სხვა აქსესუარები - უთო და საუთოო დაზგა, ტანსაცმლის საკიდები, 
ჭურჭელი



სტუდიოს ტიპის ბინები

• საერთო ფართი: 28.4-31.0 კვ.მ

• ოთახის ფართი: 20.6-22.7 კვ.მ 

• სააბაზანო: 3.9-4.0 კვ.მ

• აივანი: 3.4-4.4 კვ.მ

• საერთო ფართი: 34.3 კვ.მ 

• ოთახის ფართი: 24.8 კვ.მ  

• სააბაზანო: 5.6 კვ.მ

• აივანი: 3.9 კვ.მ

ბინა №12, 13, 14, 15, 28, 29, 30-38 ბინა №16



ერთ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 43.9 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 16.9 კვ.მ 

• საძინებელი: 9.5 კვ.მ

• ჰოლი: 6.6 კვ.მ

• სააბაზანო: 3.1 კვ.მ

ბინა №3

• საერთო ფართი: 39.6 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 16.5 კვ.მ 

• საძინებელი: 11.8 კვ.მ

• სააბაზანო: 3.9 კვ.მ

• აივანი: 6.4 კვ.მ

• აივანი №1: 4.3 კვ.მ

• აივანი №2: 2.0 კვ.მ

• აივანი №3: 3.7 კვ.მ

ბინა №4



ერთ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 40.0-40.8 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 17.5-17.6 კვ.მ 

• საძინებელი: 11.0-12.0 კვ.მ

• სააბაზანო: 3.9-4.1 კვ.მ

• აივანი: 6.3 კვ.მ

ბინა №5, 6, 7, 8

• საერთო ფართი: 59.1 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 25.1 კვ.მ 

• საძინებელი: 17.6 კვ.მ

• სააბაზანო: 5.3 კვ.მ

• აივანი: 3.9 კვ.მ,  ჰოლი: 6.0 კვ.მ

ბინა №11



ერთ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 64.2 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 30.2 კვ.მ 

• საძინებელი: 17.6 კვ.მ

• ჰოლი: 4.5 კვ.მ

• საერთო ფართი: 52.3 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 22.7 კვ.მ 

• საძინებელი: 11.9 კვ.მ

• სააბაზანო: 6.3 კვ.მ

• სააბაზანო: 4.3 კვ.მ

• აივანი: 6.7 კვ.მ

• ჰოლი: 6.3 კვ.მ

• აივანი: 3.8 კვ.მ

ბინა №17 ბინა №19



ერთ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 46.3 კვ.მ

• მისაღები ოთახი: 21.1 კვ.მ

• საძინებელი: 13.8 კვ.მ 

• სააბაზანო: 4.2 კვ.მ

• აივანი: 6.3 კვ.მ

• საერთო ფართი: 46.3 კვ.მ

• მისაღები ოთახი: 21.1 კვ.მ

• საძინებელი: 13.8 კვ.მ 

• სააბაზანო: 4.2 კვ.მ

• აივანი: 6.3 კვ.მ

ბინა №22 ბინა №23-25
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ერთ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 63.8 კვ.მ

• მისაღები ოთახი: 22.1 კვ.მ

• საძინებელი: 18.6 კვ.მ 

• სააბაზანო: 3.4 კვ.მ

• ჰოლი: 3.3 კვ.მ

• აივანი №1: 6.1 კვ.მ

• აივანი №2: 9.5 კვ.მ

ბინა №27



ორ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 62.3 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 18.6 კვ.მ 

• საძინებელი №1: 12.2 კვ.მ

• საძინებელი №2: 12.2 კვ.მ

• სააბაზანო: 4.0 კვ.მ

• აივანი: 13.4 კვ.მ

ბინა №9

• საერთო ფართი: 73.3 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 24.6 კვ.მ 

• საძინებელი №1: 14.7 კვ.მ

• საძინებელი №2: 14.4 კვ.მ

• სააბაზანო: 4.0 კვ.მ

• აივანი: 13.4 კვ.მ

ბინა №10



ორ საძინებლიანი ბინები

• საერთო ფართი: 65.1 კვ.მ 

• მისაღები ოთახი: 17.7 კვ.მ 

• საძინებელი №1: 12.8 კვ.მ

• საძინებელი №2: 10.8 კვ.

• სააბაზანო: 3.8 კვ.მ

• ჰოლი: 6.4 კვ.მ

• აივანი №1: 8.7 კვ.მ

• აივანი №2: 3.4 კვ.მ

ბინა №20

• საერთო ფართი: 58.0 კვ.მ  

• მისაღები ოთახი: 23.1 კვ.მ

• საძინებელი №1: 10.5 კვ.მ

• საძინებელი №2: 8.5 კვ.მ

• სააბაზანო: 3.8 კვ.მ

• აივანი №1: 7.3 კვ.მ

• აივანი №2: 3.4 კვ.მ

ბინა №21



ბაკურიანის შესახებ 

სამთო-კლიმატური კურორტი ბაკურიანი საქართველოს ულამაზეს, ბორჯომის 
ხეობაში მდებარეობს. კურორტი გაშენებულია თრიალეთის ქედის (მცირე 
კავკასიონი) ჩრდილოეთ კალთებზე, ზღვის დონიდან 1700 მ. სიმაღლეზე. 

წიწვოვანი ტყეების გამო ჰაერი აქ კრისტალურად სუფთაა. ტყეების ზემოთ 
წარმოდგენილია ალპური მდელოები. აქვე იღებენ სათავეს მსოფლიოში 
ცნობილი ბორჯომის უნიკალური მინერალური წყლები.

თავისი უნიკალური კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ბაკურიანი არა 
მარტო სეზონური, არამედ მუდმივი კურორტია, რომელსაც მთელი წლის 
მანძილზე შეუძლია მოიზიდოს სხვადასხვა ტიპის დამსვენებელი. კერძოდ, 
ზამთრობით იგი სამთო-სათხილამურო სპორტის მოყვარულთა შეკრების 
საყვარელი ადგილია, სეზონი გრძელდება ნოემბრის ბოლოდან აპრილის 
შუა რიცხვებამდე. ზაფხულობით კი საბავშვო და ოჯახური ტიპის კლასიკური 
კურორტია. გრილი ზაფხული, ტყიანი მთები და შესანიშნავი ხედები, სუფთა 
ჰაერი, უამრავი ტურისტული მარშრუტი ცხრაწყაროს უღელტეხილის, 
ტაბაწყურისა და კახისის ტბების, ბორჯომის ულამაზესი ხეობისა და 
ისტორიული ძეგლებისაკენ, საუკეთესო წინაპირობაა ზაფხულის ოჯახთან 
ერთად გატარებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ კურორტი განაგრძობს განვითარებას და ყოველ წელს 
უფრო და უფრო მეტ ტურისტს მასპინძლობს. 2018 წელს ტურისტების 

რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 15 %-ით გაიზარდა. აქტიურად 
მიმდინარეობს მზადება 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის თხილამურსა 
და სნოუბორდში თავისუფალი სტილით სრიალში, რომელსაც ბაკურიანი 
უმასპინძლებს.

ბაკურიანში ფუნქციონირებს რამდენიმე სათხილამურო ტრასა:

ტრასების სიგრძე:
დიდველი. სიმაღლე ზღვის დონიდან 2750 მ. ტრასის სიგრძე  ̶  3.8 კმ.
კოხტა გორა. სიმაღლე ზღვის დონიდან 2155 მ. ტრასის სიგრძე  ̶  3,1 კმ.
ტატრა (კოხტა 2). სიმაღლე ზღვის დონიდან 2250 მ. ტრასის სიგრძე  ̶  1.8 კმ.
25-იანები. ყველაზე გრძელი ტრასის სიგრძე  ̶  400 მ.
მიტარბი. სიმაღლე ზღვის დონიდან 2300 მ. ტრასების სიგრძე  ̶  3,5 კმ.

2019 წლის ბოლოს ბაკურიანს შეემატება კიდევ ერთი საბაგირო 
სათხილამურო ტრასებით, რომელსაც კრისტალი ჯგუფი აშენებს. ზედა 
სადგურის სიმაღლე ზღვის დონიდან  ̶  2050 მ-ია, ტრასების სიგრძე 1,5-2,0 კმ.

საბაგიროს ქვედა სადგური კრისტალ პარკშია განთავსებული, სადაც ასევე 
ფუნქციონირებს საბავშვო 350 მეტრიანი საბაგირო, საბავშვო ატრაქციონები, 
ყინულის მოედანი და სხვა.



ჩვენი პარტნიორები:

კრისტალის საკურორტო ზონაში მდებარეობს “Crystal Park” 
საბავშვო და გონდოლებიანი საბაგიროებით, სათხილამურო 
ტრასით - დღისა და ღამით სრიალის შესაძლებლობით, 
ყინულის მოედნით, გასართობი ატრაქციონებით, კაფეებით, 
საფეხმავლო ბილიკებით და სხვა.
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www.crystal-group.ge

sales@crystalgroup.com.ge

+995 596 500 500


