
ორბი 
ქალაქი
საკუთრებაში არსებული ბინები შავი 
ზღვის სანაპიროზე ბათუმში



ყველაზე დიდი სასტუმრო 
კომპლექსი მსოფლიოში

ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსი Orbi City მდებარეობს 
შავიზღვის სანაპიროდან 50 მეტრში, ბათუმის ცენტრში.
 
კომპლექსი შედგება 55 სართულიანი სამი კოშკისგან. სულ 9000-
ზემეტი აპარტამენტით, ორბი სიტი უდიდესია მსოფლიოში. 
კომპლექსიითვალისწინებს ფართო ინფრასტრუქტურას, მათ 
შორის სავაჭროცენტრს, რესტორნებს, საცურაო აუზებს, SPA 
ცენტრებს, კინოთეატრებსდა სხვა.



შთამბეჭდავი მასშტაბი
ორბი ქალაქი შედგება ოთხი ბლოკისგან

ბლოკები A, C
ჩაშენებული და მოქმედი

ორი კოშკი 55 სართულიანი.
45 სართული უკავია სასტუმროს ნომრებს, 
ხოლო დანარჩენსართულებზე 
განთავსებულია ინფრასტრუქტურის ნაწილი.

ბლოკი B
დასრულებული, შიდა სამუშაოები მიმდინარეობს

დამაკავშირებელი ნაწილი A, C, D ბლოკებს 
შორის და უზარმაზარინფრასტრუქტურას 
შორის:რესტორნები, კაფეები, ლაუნჯ ბარები, 
სავაჭრო და გასართობი ადგილები, 
ბრენდირებული მაღაზიები, SPA, საცურაო 
აუზები.

ბლოკი D
მშენებლობის ეტაპზე

მესამე კოშკი 55 სართულზე.
შექმნილია A და C ბლოკების მაგალითის 
მიხედვით. ამ ეტაპზე კოშკის მშენებლობა 
მიმდინარეობს. მშენებლობის დასრულება 
2022 წლის სექტემბერში.  
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B

CD



5
Звез

50
Метров до моря

55
Этаже

688 
Общая 

9000
Апартаментов

200 
Инфраструктур

პროექტი, რომელზეც მთელ 
მსოფლიოში საუბრობენ

1 ადგილი
ევროპაში უსაფრთხოებისთვის

2 ადგილი
ევროპაში ბიზნესის კეთების 

გამარტივებისთვის

0%
ქონების გადასახადი

1 ადგილი
აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში 
კანონის უზენაესობისინდექსზე დაყრდნობით

20%
ტურისტების რაოდენობის 

წლიური ზრდა

2 ადგილი
ევროპაში უძრავი ქონების საკუთრებაში 

რეგისტრაციისგამარტივებისთვის



ყველაფერი დასვენებისა და გართობისთვის

რესტორნები და კაფეები მრავალფეროვანი 
სამზარეულოთი

SPA-ცენტრი - ერთ-ერთი უდიდესი ევროპაში: 
საუნები, ჰამამი, საცურაო აუზი, მასაჟის მომსახურება.

სავაჭრო და გასართობი ზონები

ბრენდის მაღაზიებილაუნჯ ბარები საბავშვო მოედნები



ყველაფერი დასვენებისა და გართობისთვის

შიდა და გარე აუზები საკონფერენციო დარბაზი ერთ-ერთი 
უდიდესია ევროპაში

თანამედროვე ფიტნეს ცენტრი

ღია ტერასები ზღვის ხედითკინო და საკონცერტო დარბაზი ღია ტერასები ზღვის ხედით



ელეგანტურ
ი დიზაინი
ორბი ქალაქი გარეთ და შიგნით





თვალწარმტაცი ხედებით
პრემიუმ ბინები



ოთახები სრული საკუთრებაში
გასაქირავებლად, გასაყიდად და საცხოვრებლად

დიზაინერის რემონტით

ავეჯით

ტექნიკით



1. მთავარი ზონა:
ორადგილიანი საწოლი ორთოპედიული 
ლეიბით, საწოლები, ბალიშები, საბნები, 
საწოლის მაგიდები გარდერობი სარკეებით 
დათაროებით

სასადილო მაგიდა 4 სკამით 
ჰაერის კონდიციონერი 
ტელევიზია 
ინტერნეტ მოდემი 
ფარდები

2. სამზარეულოს ფართი:
მაცივარი 
ელექტრო ღუმელი

სამზარეულოს ნიჟარა ონკანით 
ელექტრო ქვაბი

3. აბაზანა:
საშხაპე ოთახი შუშის ტიხრით 
წყლის გამაცხელებელი 
ნიჟარა ონკანით

აბაზანის სარკე 
თმის საშრობი 
ტუალეტი

4. აივანი

სტუდიები
24-დან 33 მ2-მდე



1. მთავარი ზონა:
დივანი 
კარადა 
ტელევიზია

სასადილო მაგიდა 4 სკამით 
ჰაერის კონდიციონერი

3. სამზარეულოს ფართი:
მაცივარი 
ელექტრო ღუმელი / მიკროტალღური ღუმელი

ელექტრო ქვაბი 
სამზარეულოს ნიჟარა ონკანით

2. საძინებელი:
ორადგილიანი საწოლი ორთოპედიული 
ლეიბით, საწოლები, ბალიშები, საბნები, 
საწოლის მაგიდები 
ჰაერის კონდიციონერი

ტელევიზია 
ინტერნეტ მოდემი 
ფარდები 
კარადა

4. აბაზანა:
საშხაპე ოთახი შუშის ტიხრით 
წყლის გამაცხელებელი 
ნიჟარა ონკანით

აბაზანის სარკე 
თმის საშრობი 
ტუალეტი

5. გადიდებული აივანი

ბინები
ერთი საძინებლით 43-დან 45 მ2-მდე



ბინები
ორი საძინებლით 54-დან 78 მ2-მდე

1. მთავარი ზონა:
დივანი 
კარადა 
ტელევიზია

სასადილო მაგიდა 4 სკამით 
ჰაერის კონდიციონერი

3. სამზარეულოს ფართი:
მაცივარი 
ელექტრო ღუმელი / მიკროტალღური ღუმელი

ელექტრო ქვაბი 
სამზარეულოს ნიჟარა ონკანით

2. საძინებლები:
2 ორადგილიანი საწოლი ორთოპედიული 
ლეიბით, საწოლები, ბალიშები, საბნები, 
საწოლის მაგიდა 2 კონდიციონერი

2 ტელევიზორი 
1 ინტერნეტ მოდემი (ერთში) 
ფარდები 
2 კაბინეტი

4. აბაზანა:
საშხაპე ოთახი შუშის ტიხრით 
წყლის გამაცხელებელი 
ნიჟარა ონკანით

აბაზანის სარკე 
თმის საშრობი 
ტუალეტი

5. გადიდებული აივანი



5
Звез

50
Метров до моря

55
Этаже

688 
Общая 

9000
Апартаментов

200 
Инфраструктур

საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა 
იდეალური ბიზნეს პირობებით

1 ადგილი
ევროპაში უსაფრთხოებისთვის

2 ადგილი
ევროპაში ბიზნესის კეთების 

გამარტივებისთვის

0%
ქონების გადასახადი

1 ადგილი
აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში 
კანონის უზენაესობისინდექსზე დაყრდნობით

20%
ტურისტების რაოდენობის 

წლიური ზრდა

2 ადგილი
ევროპაში უძრავი ქონების საკუთრებაში 

რეგისტრაციისგამარტივებისთვის



ტურიზმის ბუმი საქართველოში
საქართველო იდეალური ადგილია ნებისმიერი სახის ტურიზმისთვის

გასტრონომიული ტურიზმი

სათამაშო ტურიზმიეკოტურიზმი სპორტული ტურიზმი ბიზნეს ტურიზმი

საზღვაო ტურიზმი ჯანმრთელობის ტურიზმი სათხილამურო ტურიზმი



ბათუმი ახალი ტურისტული 
ტენდენციაა



და ახალი დუბაი
ქალაქი მთელი წლის 
ტურიზმისთვის

უცხოელებისთვის ქონების 
გადასახადი არ არის

უძრავი ქონების 
რეგისტრაცია 1 საათში

ფრენის საშუალო 
ხანგრძლივობა 2.5 საათი

წელიწადში 280 მზიანი 
დღე

უვიზო რეჟიმი 93 ქვეყანაშირბილი სუბტროპიკული 
კლიმატი



რატომ ინვესტირება ორბი 
სიტიში ნამდვილად მომგებიანი?

გაყიდვა
 
ბინების ღირებულების ზრდა წელიწადში 8%-დან 16%-მდეა. 
საშუალოდ, გასული წლის განმავლობაში, ჩვენს 
ინვესტორებს შეუძლიათ დაიკვეხნონ 30%-იანი ანაზღაურება 
გადაყიდვისას. 2024 წლის დასაწყისისთვის 2020 წლის 
ფასებთან შედარებით თვითღირებულების 2-ჯერ გაზრდაა 
პროგნოზირებული.

ქირავდება
 
გაქირავების სარგებელი აღწევს 10%-ს წელიწადში, რაც ჩვენს 
დამქირავებელს 2000$-დან 8000$-მდე მოაქვს წელიწადში. 
მოგების ოდენობა დამოკიდებულია ბინების ფართობზე, 
ტიპებზე და ბევრ სხვა ფაქტორზე. ჩვენი გუნდი 
დაგეხმარებათ აირჩიოთ ყველაზე მომგებიანი ბინები და 
გამოთვალოთ მათი მომგებიანობა ყიდვამდე.



ინვესტირება 
უძრავ ქონებაში 
სანდო პარტნიორთან

ManCo არის მენეჯმენტი კომპანია უძრავი ქონების სფეროში 
10 წლიანი გამოცდილებით.
 
ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს ბინების შეძენაში და 
ფულის გამომუშავებაში მათი გაყიდვით ან გაქირავებით. 
ამ დროისთვის გთავაზობთ 100-ზე მეტი პრემიუმ ნომრის 
შეძენას, გარემონტებულ, ავეჯით და აღჭურვილობით. 
ყველა ოთახი მზადაა საცხოვრებლად. 
 
იმის გამო, რომ ჩვენ გთავაზობთ მეორად უძრავ ქონებას, 
შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ბინები დეველოპერზე 30%-ით 
იაფად.  



გთავაზობთ შესანიშნავ პირობებს

1
უძრავი ქონების შესყიდვისა და მართვისთვის

4
2
5

3
6

უძრავი ქონების ყიდვისას არ არის 
დამატებითი სააგენტოს გადასახადი

ბინის ღირებულება, რომელიც მითითებულია 
ვებგვერდზე, აქტუალური რჩება შეძენის ეტაპზე.

ტრანზაქციის დამუშავების მოხერხებულობა 
და სიმარტივე

საქართველოში უძრავი ქონების რეგისტრაციის ვადა 
საათების საკითხია. საჭიროა მხოლოდ პასპორტი.

ბინების ღირებულება უფრო 
დაბალია, ვიდრე დეველოპერი

ჩვენ ვყიდით მეორად უძრავ ქონებას და 
ვქმნით ფასის შეთავაზებას, რომელიც უფრო 
მიმზიდველია, ვიდრე დეველოპერი.

ჩვენ ვეხმარებით უძრავი ქონების შეძენას 
ბანკში იპოთეკის საშუალებით

იპოთეკური სესხის რეგისტრაცია, განურჩევლად 
მოქალაქეობისა საერთაშორისო პასპორტის 
მიხედვით.

იურიდიული მხარდაჭერა პროფესიონალი 
ადვოკატების მიერ

ჩვენი გამოცდილი იურისტები ტრანზაქციას 
შესაბამისად დაასრულებენ
საქართველოს კანონმდებლობით.

ქონების მართვის გამჭვირვალე სქემა

თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ქონება 
მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან ონლაინ 
მოსახერხებელი პირადი ანგარიშის 
გამოყენებით.



მიიღეთ სტაბილური 
შემოსავალი ბინების ქირით

ჩვენ ვხსნით მენეჯმენტის ყველა სირთულეს თქვენგან და 
უზრუნველვყოფთ 100%-იან კონტროლს ყოველი რეგისტრაციისა და 
ბინების უსაფრთხოებაზე. ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის 
აკონტროლოთ მომგებიანობა მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან.
 
ჩვენ ვპოულობთ კლიენტებს 
ჩვენ ვიხდით ხარჯებს 
ჩვენ ვემსახურებით ბინებს 
ჩვენ ვაძლევთ გამჭვირვალე მოხსენებას



კონტაქტები
ჩვენ შეგირჩევთ თქვენთვის ყველაზე მომგებიან ბინებს, 
დაგეხმარებით შეძენასა და ქონების შემდგომ მართვაში.

+995593525923

mancoapartments@gmail.com

შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა, 7ბ, ბლოკი A, ოფისი 511


