חי נחמיאס התחדשות עירונית

היי גרופ נדל"ן:

חוויית מגורים יוצאת דופן
חברת היי גרופ נדל"ן הוקמה בשנת  2011כזרוע הנדל"ן של קבוצת חי
נחמיאס מגורים והשקעות .החברה מתמחה בהקמת נדל"ן למגורים ולמסחר,
וכן בביצוע פרויקטים להתחדשות עירונית באשקלון ,עפולה ,אשדוד ואילת.
בין הפרויקטים הנבנים על ידי החברה בימים אלה ניתן למנות את פרויקט " Highמול
הים" באזור הסיטי באשקלון ,הכולל שני מגדלי יוקרה ומרכז מסחרי ,פרויקט "High
מול הים" בשכונת שחמון  6באילת ,הכולל שני בנייני בוטיק ומרכז מסחרי ,בניין
המשרדים " "Highבסיטי באשקלון ,המרכז המסחרי " "High in the cityבעפולה
והמרכז המסחרי " "Highבשכונת גנים ב' באילת.

איכות ויוקרה – תמיד נמצאים אצלנו במקום הראשון:

בנייה איכותית ועיצוב אדריכלי
יוקרתי ,עד הפרטים הקטנים.

מיקום אטרקטיבי
במיוחד לכל פרויקט.

צוות בעל ניסיון רב ביזמות וביצוע
בפרויקטים בסטנדרט גבוה.

אמינות ,מקצועיות ושירות אישי
ואדיב לאורך כל התהלי .ך

דגש מיוחד על מפרט טכני עשיר
ומתקדם בכל בניין ומרכז מסחרי.

 HIGHמול הים
אשקלון

שני מגדלי יוקרה מעוצבים ומרווחים בשדרות בן גוריון באזור הסיטי
באשקלון ,הכוללים דירות  4חדרים 5 ,חדרים ,פנטהאוזים ודירות גן
מפוארות ,אשר מתוכננות בקפידה עד אחרון הפרטים .הפרויקט צופה
הישר אל אחד מחופי הים היפים בישראל ,וממוקם בסמוך למוקדי חינוך,
בריאות ,פנאי ותרבות בעיר.
פרויקט  Highמול הים אשקלון תוכנן על ידי מיטב האדריכלים והמעצבים
בישראל ,במטרה להביא לעיר סטנדרטים חדשים וגבוהים במיוחד של נוחות,
עיצוב וטכנולוגיה מתקדמת– החל מלובי הכניסה המרווח והיפהפה ,דרך
הדירות שבהן ההשקעה ניכרת בכל פינה ,ועד לספא הפרטי העומד לרשות
הדיירים בכל עת.

פינוי-בינוי

רחוב הדקל ,אשדוד

הפרויקט כולל פינוי המבנים ברחוב הדקל לכל אורכו ,מהטיילת ברחוב רוגוזין ועד
לחוף הים בשדרות משה דיין בעיר ,והקמת חמישה מגדלי יוקרה הצופים לחוף הים,
בני  26קומות ו 675-יחידות דיור בסך הכל.

במגדלים החדשים ייבנו דירות בנות  4 ,3ו 5-חדרים ,מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים
בשטח של קומה שלמה.

 HIGHמול הים
אילת

בנייני בוטיק מעוצבים בשדרות ששת הימים בשכונת שחמון  6המבוקשת ,ובהם
דירות בנות  4 ,3 ,2ו 5-חדרים ,מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים עם בריכה פרטית.
הפרויקט משלב בין עיצוב ויוקרה בגימור מושלם ,לבין סביבת מגורים עוצרת
נשימה – על גבעה המשקיפה אל הנוף הפתוח ומפרץ אילת.
מרפסות השמש הצמודות לכל אחת מדירות הפרויקט ,הן רק חלק קטן מעיצוב
כולל מוקפד ,מרהיב ומתקדם ,הן מבחינה ויזואלית והן מבחינה טכנולוגית – מהדירות
החדשות ועד ללובי המפואר והחניה המרווחת .בשכונה קיימים מוסדות חינוך ,תרבות
ובריאות חדשים ואיכותיים ,אשר יספקו לדיירים סביבת מגורים מושלמת הכוללת את
כל הדרוש לאיכות חיים בעיר.

העיר אשקלון

חווית מגורים מושלמת מתחילה בלוקיישן מושלם ,מרחק הליכה מאחד החופים
היפים בישראל .שלווה מושלמת שזמינה בכל רגע ורגע לנפש ולגוף .הנאה ורוגע
של טבע מרהיב במלא הדרו .לגור במרחק הליכה קצרה מהדברים החשובים ביותר.
עולם שלם המקיף אותך ,עולם של טבע ,עולם של היסטוריה ומורשת ,עולם של
חינוך ,בריאות וספורט ,עולם של בילוי ,תרבות וקניות .הכל קרוב ונגיש ,במרחק
נגיעה .הגן הלאומי אשקלון ,פארק ארכיאולוגי מהיפים בישראל ,ארבעת אלפים
וחמש מאות שנות היסטוריה ותרבות ,עם שביליו הקסומים השזורים בפיסות
היסטוריה ופינות חמד ונופש .חמש דקות הליכה מפתח ביתכם.
מרכז העיר התוסס ,קומפלקס בית העירייה החדש ,היכל התרבות ,מרכזי הקניות
והפנאי החדשים והוותיקים ,הכל ,דקות הליכה מביתכם.
כלל מרכזי החינוך ,מאשכולות גני-ילדים לקטנטנים ,בתי ספר יסודיים ,ותיכונים
מעולים ועד המכללה האקדמית אשקלון ושלוחות האונברסיטאות המובילות.
הכל כאן ,קרוב ונגיש.
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