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Perla Resort

RRETH NESH

PERLA RESORT është një nga komplekset më cilësore
në bregdet për të gjithë ata që adhurojnë plazhin dhe
detin. Është një kompleks modern me të gjitha kushtet
dhe infrastrukturën për të qenë një vend mahnitës për
të jetuar dhe pushuar. Resorti ofron vila luksoze dhe
apartamente të rehatshme për të shijuar komoditetin
e vërtetë vetëm pak metra larg detit të Gjirit të Lalzit.
I gjithë Resorti ka një sipërfaqe totale prej 65 mijë m2
nga të cilat 23% janë ndërtim dhe pjesa tjetër përmban
ambiente të përbashkëta, ku përfshihen (park dhe
gjelbërim, pishina, fusha sporti, kënd lojërash për fëmijët
dhe infrastruktura mbështetëse).

PËRSE PERLA RESORT?
Vendndodhja

PERLA RESORT është kompleks turistik, i cili ndodhet
në vijën e parë buzë detit Adriatik, në Gjirin e Lalzit,
në qytetin e dytë për nga rëndësia, Durrës. Gjithashtu
kompleksi shtrihet 40 minuta larg portit më të madh të
Shqipërisë , 40 minuta nga Tirana dhe 30 minuta nga
Aeroporti Ndërkombëtar i Rinasit.

Shtëpia e ëndrrave

Mundësi zgjedhje midis vilave dhe apartamenteve.
Tek ne do të gjeni: Vila luksoze dubleks, të cilat kanë në
dispozicion një sipërfaqe të konsiderueshme oborri private në pronësi për të shijuar pushimet tuaja. Gjithashtu,
resorti ofron apartamente komode dhe ekonomike (1+1,
2+1 dhe 3+1). Ato janë të pozicionuara në godina të
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vogla ku çdo kat ka vetëm 2 hyrje. Resorti ofron hapësira të bollshme parkimi për rezidentët si dhe miqtë dhe
vizitorët tuaj.

Ambiente me qira për biznesin tuaj
Variante të ndryshme për investim
Mundësi kreditimi deri në 75% të vlerës së
objektit nga Union Bank

SHËRBIME

Restorant/Bar

Resorti ofron restorante në ambientet e tij për t’ju ofruar
kuzhinat dhe specialitetet më të mira në kulinarinë moderne. Ambiente të rehatshme dhe restorante që plotësojnë gjithë kërkesat tuaja.
Market. Tek Perla Resort gjeni çdo gjë që t’ju lehtësoj
jetën e përditshme. Marketet i keni gjithmonë pranë
shtëpisë dhe vilës tuaj. çdo gjë që kërkoni e keni vetëm
pak hapa larg.
Pishinë. Një pishinë moderne dekoron resortin në
pjesën perëndimore. Në ditët e nxehta të verës mund të
kaloni ore të tëra tek pishina e Perla Resort.
Hapësira të Gjelbërta. Resorti ofron hapësira të
gjelbërta për të gjithë ata që duan të shpenzojnë disa
momente qetësie.
Parkimi i Garantuar. Çdo apartament, vilë dhe
objektet e shërbimit ofrojnë parking të garantuar dhe të
survejuar 24 orë.
Mirëmbajtja e Resortit. Një nga shërbimet kryesore
është mirëmbajtja e gjithë vilave, objekteve të shërbimit
dhe apartamenteve. Roje sigurie, staf pastrimi, teknologji
monitorimi (kamera sigurie) janë në dispozicion në çdo
moment. Perla Resort është një vend më se i sigurt për të
jetuar me familjen tuaj.
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VILAT LUKSOZE
Resorti ju ofron 111 vila luksoze dupleks në total. Ato
janë të ndara në dy tipologji vilash T1 dhe T2.
Çdo vilë ka parking të garantuar dhe një sipërfaqe toke
private.

Vilat janë dy katëshe. Në katin e parë ndodhen: sallon
ndenje, ambient ngrënie, banjo dhe verandë. Në katin e
dytë ndodhen: tre dhoma gjumi, një banjo dhe ballkon.

Vila T1 me sipërfaqe 150 m2

Vila T2 me sipërfaqe 161 m2
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VILA T1 

Verandë Sipërfaqe 19.8 m2 
Dhomë Ndenje
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Sipërfaqe Ndërtimi 150 m2
Kati Përdhe Sipërfaqe 57.8 m2
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VILA T1
Kati i Parë Sipërfaqe 72.2 m2
Dhomë Gjumi
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VILA T2



Verandë Sipërfaqe 17.5 m2 

Sipërfaqe Ndërtimi 161 m2
Kati Përdhe Sipërfaqe 65.0 m2
Dhomë Ndenje
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VILA T2
Kati i parë Sipërfaqe 78.6 m2
Dhomë Gjumi
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APARTAMENTE

Perla Resort ju ofron apartamente komode dhe
ekonomike. Apartamente ndodhen në 28 objekte banimi.
11 nga këto janë 4-katëshe. Çdo objekt 4-katësh ka
7 hyrje në total. 17 objekte banimi janë 3-katëshe.
Çdo objekt 3-katësh ka 5 hyrje në total.
Çdo objekt banimi është rrethuar nga gjelbërimi.

Perla Resort ju ofron tre tipologji apartamentesh.
Apartamente 1+1 me Sipërfaqe ndërtimi nga 62 m2.
Apartamente 2+1 me Sipërfaqe ndërtimi nga 89 m2.
Apartamente 3+1 me Sipërfaqe ndërtimi nga 101 m2
+ 50 m2 verandë.

APARTAMENTE 1+1

Sipërfaqe Ndërtimi 62 m2

APARTAMENTE 2+1
Sipërfaqe Ndërtimi 89 m2
Sipërfaqe Ndërtimi 92 m2
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APARTAMENTE 3+1 

Sipërfaqe Ndërtimi 101 m2 + 50 m2 Verandë

APARTAMENTE 3+1 

Sipërfaqe Ndërtimi 120 m2 + 64 m2 Verandë
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Legjenda
Vila T1 me sipërfaqe ndërtimi 150 m2
Vila T2 me sipërfaqe ndërtimi 164 m2
Banesë 3 katëshe
Banesë 4 katëshe
Ambiente Shërbimi

Masterplani Kompleksit
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Vendndodhja:
40 Minuta nga qendra e Tiranës
30 Minuta nga Aeroporti Nënë Tereza
30 Minuta nga Durrësi (Port)

Perla Resort ofron një gamë të gjerë
shërbimesh, duke u konfirmuar si një
vend fantastik për të jetuar.
I konceptuar për të plotësuar çdo kusht,
nevojë dhe kërkesë.
Resorti ynë plotëson standardet më
të larta të jetesës, me çmimet më të
arsyeshme.
Ne jemi totalisht të dedikuar për të
qenë një element sa më pozitiv dhe
faktor kryesor që t’ju ofrojmë rehati dhe
komoditet.
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Aeroporti
Nënë Tereza

Durrës

KONTAKT
Ju mund të na vizitoni në adresën:
Gjiri i Lalzit, Durrës, Shqipëri
Na kontaktoni për të marrë informacionin të
detajuar në lidhje me vilën, apartamentin ose
objektet e shërbimit që ju interesojnë.
Tel: +355 69 80 29323
E-mail: info@perlaresort.al
E-mail: sales@perlaresort.al
Na vizitoni në faqen tonë në internet.
www.perlaresort.al
facebook.com/perlaresort

Tiranë

