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برای سالمتی 
شما



1۵،۵۰۰،۰۰۰ یورو  برآورد کلی رقم سرمایه گذاری       

۱۳،۵۰۰،۰۰۰ یورو  مبلغ پرداختی برای اراضی پروژه و ساخت و تجهیز آن    

۲،۰۰۰،۰۰۰   یورو  هزینه ساخت مشاعات )زمین های ورزشی، پارک آبی، فضای سبز(  

 طبق زمان بندی شرکت قیمت هر سهم و مراحل عرضه و فروش سهام به شرح ذیل می باشد.

یورو  ۱،۲۵۰   ۲۰۲۰/۱۱/۳۰ الی   ۲۰۲۰/۰۶/۰۱ از  مرحله اول 

یورو  ۱،۵۶۳   ۲۰۲۱/۰۵/۳۱ الی   ۲۰۲۰/۱۲/۰۱ از  مرحله دوم 

یورو  ۱،۸۷۵   ۲۰۲۱/۱۱/۳۰ الی   ۲۰۲۱/۰۶/۰۱ از  مرحله سوم 

یورو  ۲،۱۸۷   ۲۰۲۲/۰۵/۳۱ الی   ۲۰۲۱/۱۲/۰۱ از  مرحله چهارم 

یورو  ۲،۵۰۰   ۲۰۲۲/۱۱/۳۰ الی   ۲۰۲۲/۰۶/۰۱ از  مرحله پنجم 

یورو  ۲،۸۱۳   ۲۰۲۳/۰۵/۳۱ الی   ۲۰۲۲/۱۲/۰۱ از  مرحله ششم 

یورو  ۳،۱۲۵      ۲۰۲۳/۰۶/۰۱ از  مرحله هفتم 

هزینه های و زمان بندی ساخت پروژه
گارانتی اصل مبلغ سرمایه گذاری شما از طرف شرکت

شما سهام شرکتی را خریداری می کنید که هم اکنون زمین اصلی مجموعه و زمین های مجاور را خریداری کرده و 
سند مالکیت این اراضی به نام شرکت می باشد و پس از ساخت بنای مجموعه و مشاعات، شما صاحب مالکیت 

و مجوزات این مجموعه خواهید بود.

رشد سرمایه شما در ساخت و ساز پروژه و دریافت سود ارزی به صورت مادام العمر
با  خرید سهام خود در طول مدت ساخت و ساز قیمت سهام شما نسبت به زمان خریداری سهام پس از اتمام 
پروژه تا حداقل دو برابر افزایش پیدا می کند؛ یعنی در طول مدت ساخت، سالیانه ٪۵۰ به صورت ارزی سود 

خواهید کرد.
سهام دارانی که در ابتدا اوراق مشارکت خریداری می کنند سود ساخت و مزایای قابل توجه و بیشتری نسبت به 
سهام دارانی که نزدیک به افتتاح پروژه یا پس از شروع به کار هتل سرمایه گذاری می کنند دریافت خواهند کرد.

فرصت های استثنایی برای سهام داران پس از اتمام ساخت پروژه
پس از اتمام ساخت و شروع بهره برداری سهام داران می توانند اوراق خود را به شرکت و یا به اشخاص سوم به 
نرخ روز واگذار کنند و یا اگر قصد فروش آن را نداشته باشند می توانند هر سال حدود ٪۲۵ الی ٪۳۰ درآمد ارزی 

از روی اصل مبلغ سرمایه گذاریشان به صورت مادام العمر داشته باشند.
بهره مندی از تخفیف های ویژه سهامداران جهت استفاده از خدمات هتل از دیگر مزایای سرمایه گذاری در این 

پروژه ارزشمند است.

چرا باید در این سرمایه گذاری سهیم شویم؟



LUXURY
CONCEPT



این مجموعه رویایی با ۳۲ ویال و ۲۷۲ تخت خواب، که در ساخت و طراحی ویالها از بهترین و به روز ترین 
 سبک معماری دنیا استفاده شده است.

 
   دریاچه مرکزی، استخر خصوصی برای هر ویال، استخر کودکان، پارک آبی، استخر سرپوشیده که همگی مجهز 

 به جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در این مجموعه تعبیه شده اند.

   این مجموعه دارای یک رستوران اصلی و یک بار نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی در جزایر واقع در دریاچه اکولوژیک می 
 باشد. همچنین  سالن چند منظوره آمفی تئاتر، سالن بولینگ و پارک آبی نیز برای این هتل در نظر گرفته شده است.

   مجموعه دارای پارکینگ سرپوشیده، زمین تنیس، سالن بدنسازی مدرن، حمام ترکی و اسپا، سونا، اتاق بخار، 
اتاق ماساژ می باشد.

ها،  کنفرانس  منظوره جهت  چند  اجتماعات  و سالن   VIP اجتماعات  کودکان، سالن  بازی  دارای سالن  هتل    
کنسرت ها، عروسی ها و میهمانی ها می باشد.

اتاق ها و امکانات

مجموعه الرن الکچری ریزورت و اسپا در زمینی به مساحت ۱۲۷۷۱ مترمربع، دارای ۳۰ ویالی سوپرلوکس ۴ اتاق 
خوابه هوشمند با ظرفیت ۸ نفر، ۲ ویالی ۸ اتاق خوابه هوشمند با ظرفیت ۱۶ نفر، در مجموع با ظرفیت ۲۷۲ 
تخت خواب در لوکس ترین مطقه آنتالیا یعنی بلک با طراحی منحصر به فرد در حال ساخت می باشد که تعطیالت 

لوکس و گرمسیری را با هم ترکیب می کند.
مجموعه ما با ۳۲ ویالی سوپر لوکس با استخر خصوصی، دریاچه زیبا، پارک آبی، زمین تنیس، سالن کنفرانس، 

دیسکو، سالن بدنسازی، سالن بولینگ و غیره ساخته می شود.

طراحی کلی پروژه



LUXURY
DESIGN



 Belek City Center از دیگر ویژگی های این مجموعه می توان به واقع شدن در مرکز کادریه و مجاور بودن آن با
)مرکز خرید کادریه بلک( و همچنین نزدیکی به شهر تاریخی Expocenter, Perge ) مرکز همایش ها و نمایشگاه 

ها و محل برگزاری  کنسرتها ( و نزدیکی به Tramway  اشاره کرد.

این مجموعه جنب هتل ۷ ستاره Rixos Land of Legends  قراردارد که بزرگترین و مجهزترین هتل خاورمیانه 
از این هتل و شهربازی و پارک آبی آن بازدید می کنند.این  به شمار می آید و هر ساله میلیون ها توریست 
مجموعه به دو قسمت تم پارک و هتل  که به Kingdom مشهور است تقسیم می شود و هر دوی این مجموعه 

ها مکمل یکدیگر هستند.



 آینده را باهم
بسازیم



این مجموعه سوپرلوکس در یکی از زیباترین شهرهای ترکیه یعنی آنتالیا و در قلب منطقه توریستی بلک – کادریه 
در قطعه ۳۱۹/۰۱ واقع شده است. آنتالیا در جنوب غربی کشور ترکیه و در مجاورت دریای مدیترانه  قرار دارد. حدود 
۸ ماه از سال آب و هوای آن گرم و معتدل است و تقریبا ۳۰۰ روز از سال آفتابی است و به همین جهت به شهر 

آفتاب مشهور است. همچنین از آن به عنوان بهشت تفریحی مسافران اروپایی و روس نیز  نام برده می شود. 
آنتالیا ، یکی از شهرهای ترکیه است که در طول چند دهه ی اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است و گردشگران 
از سراسر نقاط جهان برای دیدن سواحل بی نظیر و فرهنگ ترکیه ای و قدیمی آن به این شهر سفر می کنند. این 

عامل باعث شده است که آنتالیا به چهارمین شهر پربازدید جهان تبدیل شود .
بالعکس  و  به ساحل  مسافران  جابجایی  برای  که  باشد  می  کیلومتر   ۲ ای  ماسه  تا ساحل  مجموعه  این  فاصله 
سرویس ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین فاصله تا فرودگاه بین المللی آنتالیا ۲۲ کیلومتر و فاصله این 

مجوعه تا مرکزی ترین نقطه شهر ۳۵ کیلومتر می باشد.

موقعیت جغرافیایی

مجموعه الرن الکچری ریزورت و اسپا در زمینی به مساحت ۱۲۷۷۱ مترمربع، دارای ۳۰ ویالی سوپرلوکس ۴ اتاق خوابه 
هوشمند با ظرفیت ۸ تخت خواب، ۲ ویالی ۸ اتاق خوابه هوشمند با ظرقیت ۱۶ تخت خواب، در مجموع با ظرفیت 

۲۷۲ تخت خواب در لوکس ترین منطقه آنتالیا یعنی بلک در دست ساخت است.
امکانات این مجموعه شامل یک دریاچه اکولوژیک با ساحل شنی، استخر های اختصاصی برای هر ویال، استخر کودک، 

پارک آبی و استخر سرپوشیده که مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا خواهد بود.
از دیگر امکانات این مجموعه می توان به رستوران و بار نوشیدنی های الکلی و غیرالکلی در جزایر واقه در دریاچه 

اکولوژیک اشاره کرد.

گارانتی اصل مبلغ سرمایه گذاری شما
هر سهام دار نسبت به میزان سرمایه گذاری خود، قدر السهم از زمین مجموعه دریافت می کند. یعنی سهام شرکتی 
را خریداری می کند که ابتدا صاحب زمین و پس از ساخت ریزورت صاحب قدرالسهم به میزان سرمایه گذاری خود 

از کل مجموعه می گردد.

سابقه درخشان در صنعت گردشگری
مجموعه هتل های الرن عضو رسمی اتاق تجارت آنتالیا و سندیکای هتل داران می باشد و با سابقه ای درخشان در 

صنعت هتل داری از سال ۲۰۱۷ میالدی پذیرای بالغ بر ۴۰۰۰۰ مسافر بوده است.

رشد ۱۰۰ درصدی اصل سرمایه شما
رشد ۱۰۰ درصدی اصل سرمایه شما تا اتمام و بهره برداری از مجموعه الرن ریزورت الکچری و دریافت سود ساالنه 
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رن گروپ و مجموعه هتل های الرن



تجربه ای زیبا 
و لحظاتی آرام 

در سواحل 
مدیترانه

و  استاندارد  )اتاق های  و مدرن  اتاق بسیار شیک  دارای ۴۰  به مساحت ۲۵۰۰  مترمربع،  اسپا  و  هتل الرن سی ساید 
سوییت( با ظرفیت ۱۱۷ تخت خواب در لوکس ترین منطقه آنتالیا یعنی الرا بنا شده است.

این هتل در سال ۲۰۱۹ بازسازی و شروع به کار کرده که یکی از مدرنترین و لوکسترین هتل های شهری در آنتالیا به شمار 
می رود.

این هتل در نسل جدید هتل های بوتیک برای مسافران گرامی در سه گروه )اتاق و صبحانه – اتاق و صبحانه و شام – 
خدمات نامحدود از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب( آماده ارایه خدمات است. همچنین رستوران اصلی هتل که در طبقه آخر 
با منظره فوق العاده زیبای دریا ٫ با در نظر گرفتن ذائقه مهمانان، غذاهایی لذیذ و با تنوع و کیفیتی باال همراه غذاهای 

بین المللی آماده پذیرایی از مهمانان گرامی است.
در هتل استخری مدرن و مثال  زدنی برای لذت بردن از تعطیالت شما عزیزان مهیا شده است.

مرکز زیبایی و بهداشتی و ماساژ با کارکنانی مجرب برای آرامش جسم و روح شما عزیزان طراحی شده است.
این هتل  با داشتن موقعیت عالی شهری امکان دسترسی شما مهمانان عزیز را به تمامی نقاط شهر فراهم کرده است.



هتل الرن فامیلی و اسپا به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع، دارای۵۹ اتاق بسیار شیک و مدرن )اتاق های استاندارد و سوییت( 
با ظرفیت ۱۸۱ تخت خواب در لوکس ترین منطقه آنتالیا یعنی الرا بنا شده است.

از آغاز سال ۲۰۱۷ تا پایان همین سال بازسازی هتل به طول انجامید که به عنوان شیک ترین و لوکس ترین هتل منطقه 
شناخته می شود.

این هتل در نسل جدید هتل های بوتیک برای مسافران گرامی در سه گروه )اتاق و صبحانه – اتاق و صبحانه و شام – 
خدمات نامحدود از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب( آماده ارایه خدمات است. همچنین رستوران اصلی هتل با در نظر گرفتن 
ذائقه مهمانان، غذاهایی لذیذ و با تنوع و کیفیتی باال همراه غذاهای بین المللی و البته ایرانی آماده پذیرایی از مهمانان 

گرامی است.
در این هتل استخری مدرن و مثال  زدنی همراه با استخر روباز آب گرم و جکوزی روباز برای لذت بردن از تعطیالت شما 

عزیزان مهیا شده است.
باشگاه بدنسازی هتل برای پویا و شاداب ماندن در مدت اقامت شما درنظر گرفته شده است، همچنین مرکز زیبایی و 

بهداشتی و ماساژ با کارکنانی مجرب برای آرامش جسم و روح شما عزیزان طراحی شده است.
این هتل با داشتن موقعیت عالی شهری امکان دسترسی شما مهمانان عزیز را به تمامی نقاط شهر فراهم کرده است.

با ما تفاوت را 
احساس کنید



رن گروپ و مجموعه هتل های الرن
Ren Group Holding در سال ۲۰۱۰ و با هدف مشارکت در طراحی، ساخت و فروش پروژه های عمرانی در کشورهای 
ایران، امارات متحده عربی و ترکیه تاسیس شده و در بازه زمانی )۲۰۱۶-۲۰۱۰( ابتدا در بخش  پیش فروش و فروش پروژه 

های بزرگ ساختمانی فعالیت های خود را گسترش داده است.

هتل شهری Laren Family Hotel & Spa از اولین پروژه هایی است که تمامی مراحل آن اعم از طراحی، اجرا، ساخت و 
تجهیز توسط این شرکت انجام شده است. این پروژه در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و در سال ۲۰۱۷ به عنوان یکی از زیر مجموعه 

های شرکت Ren Group شروع به فعالیت کرد.

 Lara در منطقه Limon Park Premium و Limon Park Residence در ساخت مجتمع مسکونی Ren Group همزمان
شهر آنتالیا مشارکت کرد و پیش فروش واحد های این ۲ مجتمع را به سرانجام رساند.

 Laren Seaside Hotel & در انتهای سال ۲۰۱۸ این شرکت شروع به طراحی و آماده سازی دومین پروژه خود یعنی هتل
Spa کرد و پس از ۶ ماه تالش مداوم تیم اجرایی، در تاریخ ۲۰۱۹.۰۶.۰۱ این هتل شهری که دومین مجموعه هتل از زیر 

مجموعه های این شرکت می باشد، شروع به فعالیت کرد.

هم اکنون Ren Group در حال آماده سازی و طراحی یک هتل شهری دیگر )Laren City Hotel & Spa( ،یک هتل منحصر 
به فرد )Laren Mountain Paradise( و یک ریزورت لوکس به نام ) Laren Luxury Resort ( در منطقه بلک می باشد.

Çağlayan, Lara, 2050. Sk No: 19A, 07230 Muratpaşa/Antalya
+90 (242) 349 66 22

info@rengroup.com.tr     www.rengroup.com.tr
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