




Hoďte rušné velkoměsto za hlavu a dopřejte 

si lepší život za Prahou. Objevte pohodové 

bydlení v G Residence v Unhošti západně 

od Prahy. Čeká vás jedinečné a moderní 

bydlení.
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VŠE, CO POTŘEBUJETE 
OD VELKOMĚSTA,
VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE 
NA VESNICI
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Zapojte se do místní komunity a užijte 

si výlov rybníka i partičku golfu.

3

KLIDNÉ BYDLENÍ
PRO VŠECHNY
Ať už jste freelancer pořizující první 

bydlení, senior toužící po přírodě nebo 

velká rodina, v Unhošti si najdete to své.

UNHOŠŤ ŽIJE!
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Na Zličín se za nákupy i zábavou dostanete 

autem za čtvrt hodiny. Cestu do úplného 

centra Prahy pak zvládnete pohodlně třeba 

metrem.

ZA 15 MINUT
V CENTRU DĚNÍ
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OC Zličín a metro

Letiště Praha

Centrum Prahy

15 min

18 min

26 min



Vzdělávací instituce pro vaše děti, lékaři 

pro celou rodinu, pošta, ale třeba i psí hotel 

pro vašeho čtyřnohého miláčka. Unhošť má 

zkrátka vše, a navíc Praha je za rohem.

UNHOŠŤ K VAŠIM
SLUŽBÁM

Mateřská školka má upravené zahrady 

a dopravní i dětské hřiště, takže se děti 

mohou rozvíjet ve všech směrech. Základní 

škola nabízí oba stupně, ten druhý 

s rozšířenou výukou matematiky.

V Unhošti působí dětští i praktičtí lékaři, 

najdete zde zubní ordinaci, gynekologii, 

lékárnu i oční optiku.

VZDĚLÁNÍ

ZDRAVÍ
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UNHOŠŤ K VAŠIM
SLUŽBÁM V srpnu 2020 otevírá v Unhošti své brány 

oblíbený supermarket Lidl. Vedle něj zde již 

působí například Penny Market nebo COOP.

Potřebujete hlídání pro pejska nebo mu 

chcete rovnou dopřát trochu rozmazlování? 

Psí hotel i kadeřnictví jsou vám k službám.

Poštu se všemi základními službami najdete 

na třídě Dr. Beneše.

Ve městě působí několik šikovných kadeřnic 

i kadeřníků. Sousedé vám rádi poradí, ke 

komu se vydat.

NÁKUPY

DALŠÍ SLUŽBY

POŠTA

KADEŘNICTVÍ
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Ve městě si dáte českou kuchyni, pizzu 

i oblíbenou Asii, na vaše schůzky jsou 

připraveny pěkné kavárny. Pečivo na snídani 

koupíte v místní pekárně. Jediné, co tu 

chybí, je cinkání tramvají, když si budete 

vychutnávat svou ranní kávu.

DOBROU CHUŤ!
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Rodinná restaurace zaměřená na českou 

kuchyni a steaky. Najdete zde také sklípek, 

zimní zahradu a letní zahrádku.

Když máte rádi americkou kuchyni, přijdete 

si tady na své. Burgery a steaky z vyzrálého 

hovězího od řezníka Fišera, domácí bulky 

z místní pekárny. Mňam! 

STARÁ STUDNÁ

RESTAURACE SQUARE
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V Unhošti najdete hned dvě vinotéky s českými, 

moravskými i zahraničními víny a dalšími 

pochutinami. Jedna se jmenuje Radost z vína 

a druhá U Huberta.

Pobočka oblíbené kladenské cukrárny, kde 

si můžete dát dorty, zákusky, chlebíčky 

i poháry.

Rodinné pekařství na Hájecké ulici má pro 

vás čerstvý chléb, koláče, muff iny i další 

dobroty.

Tradiční cukrárna na náměstí s bohatým 

výběrem zákusků, dortů i zmrzliny.

VINOTÉKA

DOLCE VITA

ORLOVÉ PEKAŘSTVÍ

CUKRÁRNA MIMA



Zapojíte se do místního fotbalového týmu, 

který hraje 1. B třídu nebo navštívíte raději 

sportovní halu? Vaše děti si zahrají na 

dětském hřišti Koželužka a vy můžete 

chystat hole na špičkové golfové hřiště 

Botanica Golf.

AKTIVNÍ ODPOČINEK
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Příjemné golfové hřiště s dvanácti jamkami 

uprostřed křivoklátských lesů, ale také 

footgolf či restaurace. To vše najdete 

v areálu Botanika.

Jen kousek od Unhoště v Horním Bezděkově 

najdete úžasné hřiště Adventure golf 

se světovými parametry. Zdejší Tyrolská 

hospůdka je příjemnou devatenáctou jamkou. 

AREÁL BOTANIKA

ADVENTURE GOLF
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Opravené hřiště s novou tribunou, kde od 

nové sezóny bude hrát sloučený tým 

Unhoště a Kladna pod názvem SK Kladno “B”.

V Unhošti najdete hned několik dětských 

hřišt pro nejmenší děti i mládež. Největším 

hřištěm je Koželužka, které vzniklo v roce 

2004 za podpory mnoha sponzorů.

Stáj Tara nabízí možnost ustájení vašeho 

koně, jízdáren je však v okolí hned několik. 

Hned ve vedlejší vesnici Ptice se nachází 

jezdecká škola Pony pro děti od 3 let 

i dospělé.

Největší retro arkádovou hernu a muzeum 

automatů ve střední Evropě najdete 

v Unhošti. Čekají na vás pecky jako 

RoboCop, Final Fight nebo Ninja Turtles.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

KONĚ

ARCADE HRY



Nádherná krajina, kterou protéká řeka 

Berounka, plná hradů, rozhleden 

a dalších zajímavých míst. Okolí Unhoště 

slibuje, že budete na každém kroku 

objevovat něco nového.

TOULKY PO OKOLÍ
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Pestrá flóra i fauna, cestičky, na které 

nepotkáte živáčka i místa, kde se vám bude 

tajit dech. Poznejte lesy, kde žije výr a roste 

hvozdík pyšný.

Jeden z nejslavnějších českých hradů láká 

k návštěvě tří prohlídkových okruhů. Prožít 

noc na Karlštejně se vám možná nepodaří, 

ale i den tady stojí za to.

KŘIVOKLÁTSKÉ LESY

KARLŠTEJN

212
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Hrad, který vypadá jako ze 16. století, 

ale přitom splňující všechny požadavky 

dnešní doby? To je Červený Újezd, jenž byl 

vybudován doslova před pár lety. 

V Lánech najdete nejen prezidentské 

letní sídlo a slavnou oboru, ale také hrob 

T. G. Masaryka či muzeum sportovních 

automobilů.

V královském městě vás čeká slavné 

medvědárium, rozhledna Děd nebo třeba 

restaurace BlackDog s vyhlášenými burgery.

Letní koupaliště v pěkném přírodním 

prostředí s atypickým bazénem, kde se 

vám bude dobře relaxovat. Na místě je také 

občerstvení a dětské hřiště.

ČERVENÝ ÚJEZD

LÁNY

BEROUN

KOUPALIŠTĚ BAŽANTNICE



V Unhošti najdete všechno pro pohodlný 

život. Od mateřské školky a základní školy, 

až po supermarkety či kavárny.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

SLUŽBY
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2

8

15

rybník Bulhar

16
17

18

19

1 městský úřad

supermarket Penny

lekárna

autoservis

kadeřnictví

psí hotel a kadeřnictví

pošta

supermarket COOP

3

4

5

6

7

8

910

11

zš

základní školazš

mateřská školamš

mš

zš

zš

zastávka MHD
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JÍDLO A PITÍ

AKTIVNÍ ODPOČINEK
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unhošťská pekárna

Golf Botanika

restaurace Square

stáj Tara

restaurace Asia

kavárna S Radostí

restaurace Stará studna

restaurace U Slovana

cukrárna Mima

dětské hřiště

pizzeria
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řeznictví

fotbalové hřiště

9
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RESIDENCE
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Dopřejte si to nejlepší z hlediska designu 

i kvality materiálů. Poznejte, že bydlet 

se dá nejen pohodlně, ale také chytře. 

G Residence v Unhošti vám pomůže ke 

šťastnému a spokojenému životu.

Bytové domy G Residence v Unhošti mají 

díky své poloze všechno, po čem toužíte na 

malém městě a zároveň vše, co potřebujete 

od velkoměsta.

DOMA POHODLÍ,
VENKU POHODA



PROČ SE VÁM
TADY BUDE DOBŘE 
BYDLET?

široké možnosti přizpůsobení

Kvalitní materiály
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Při stavbě používáme kvalitní materiály, 

včetně pečlivě vybraných podlah, obkladů, 

dveří a sanity. Dbáme na detail.

Unhošť stavíme tak, aby se vám tam skvěle 

žilo. Víme ale, že každý má jiný vkus, 

a proto přinášíme možnost přizpůsobit si 

své vysněné bydlení podle sebe.



Parkování
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Auto můžete bezpečně ponechat v 

uzamčených podzemních garážích, kde se 

nachází také parkovací výtahy. Pro návštěvy 

či operativní cesty bude k dispozici několik 

parkovacích stání před domy. 

TERASY
Na prostorné a hluboké terasy v 1. podlaží se 

vám vejde grilovací set i posezení. Terasy 

v 4. patře jsou panoramatické okolo bytu 

a je z nich krásný výhled. Většina ostatních 

bytů má příjemný balkon. 
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Ať už jsou vaše nároky na prostor a vybavení 
jakékoli, v G Residence si každý přijde na 
své. Můžete být nezávislý profesionál, který 
si potřebuje odpočinout od velkoměsta 
nebo rodina s dětmi a pejskem toužící po 
přírodě. V G Residence najdete prostor pro 
celý svůj život.

KTERÝ BUDE
TEN VÁŠ?



1.05

1.04

1.031.02

1.01

2321

BYT 1+KK 

BYT 2+KK 

1.01

1.01

Předsíň 

Předsíň 

48 m2 až 69 m2

27 m2 až 33 m2

1.02 Obývací pokoj s kuchyní 

1.02 Obývací pokoj s kuchyní 

1.03 Ložnice

1.03 Koupelna

1.04 Koupelna 

1.04 Balkon

1.05 Balkon

1.04

1.03

1.02

1.01



BYT 3+KK 

1.01 Předsíň 

104 m2

1.02 Obývací pokoj s kuchyní 

1.03 WC

1.04 Koupelna 

1.05 Ložnice

1.06 Pokoj

1.07 Terasa

1.06

1.07

1.07

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01
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BYT 4+KK 

1.01 Předsíň 

99 m2 až 153 m2

1.02 Obývací pokoj s kuchyní 

1.03 WC

1.04 Koupelna 

1.05 Pokoj

1.06 Ložnice

1.07 Pokoj

1.08 Balkon

1.08

1.08

1.07

1.06

1.05
1.04

1.03

1.02

1.01
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O NÁS
Začínali jsme jako prodejce exkluzivních 

projektů předních českých developerů  

a od roku 2016 stavíme vlastní domy. 

Přinášíme do Česka moderní trendy  

a tvoříme projekty, které si zakládají 

na kvalitě, designu a ekologické šetrnosti. 

Jsme GETBERG, developer nové generace.
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Pomáhali jsme českým developerům prodat 

desítky exkluzivních projektů a máme za 

sebou také dva vlastní projekty, které dbají 

na ekologii, udržitelnost a vysokou kvalitu. 

Po projektech Modrý Platan a Black Roofs 

přicházíme s bytovými domy G Residence.

NAŠE PRÁCE



Historicky první projekt společnosti Getberg. 

Celkem 24 dvoupodlažních domů ve 

Vysokém Újezdu jsme ušili na míru rodinám. 

Mají zde dostatek prostoru, velkou zahradu 

a snadný přístup do města i do přírodu. A to 

za cenu bytu!

Unikátní projekt 16 ekologicky šetrných 

domů s energetickým štítkem A. Domy jsou 

připravené na instalaci chytré domácnosti, 

autonabíječku a další potřeby moderního 

světa.

Třetí fáze našich projektů v oblíbené lokalitě 

Vysoký Újezd. Nádherné pozemky v přírodě, 

jen pár metrů od lesa a s výhledem na Český 

kras. Ideální místo pro dům vašich snů.
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MODRÝ PLATÁN

BLACK ROOFS

PANORAMA HILLS



Najděte za Prahou, blízko přírody, sami 

sebe. Získáte prostor k životu, o jakém jste 

vždycky snili. Krajina vás bude hýčkat, stejně 

jako moderní bydlení od nás. Najděte svůj 

domov v Unhošti, kde je život lepší, plnější 

a šťastnější.

LEPŠÍ ŽIVOT
ZA PRAHOU



POSEDLOST SLUŽBOU

JEDINEČNÉ BYDLENÍ

INVESTICE, KTERÁ DÁVÁ SMYSL

Jen na jednu věc jsme pyšnější, než jsou 

naše domy a byty. Je to úroveň služeb. Naši 

kolegové vám vždycky zvednou telefon, 

zodpoví všechny otázky, pomohou 

s papírováním a hypotékou… Jestli vám 

s čímkoli můžeme vyjít vstříc, stačí říct.

Lokalita a kvalita našich domů jsou pro 

nás alfou a omegou. Stavíme proto jen na 

místech, na kterých bychom sami chtěli 

žít. Nešetříme na architektech, neboť 

věříme, že každý dům má mít duši. Bydlení 

navrhujeme tak, aby se vám dobře bydlelo 

nejen uvnitř, ale i v okolí.

Nejlepší čas na investici do nemovitosti je 

právě teď. Ceny dlouhodobě vždy rostou 

a s tím, jak se bude Praha rozšiřovat, 

porostou i nadále. Naše domy a byty 

stavíme na místech, která se budou rozvíjet 

a získávat na exkluzivitě.
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OZVĚTE SE NÁM
Rádi s vámi probereme veškeré podrobnosti 

a zodpovíme vaše dotazy. Neváhejte se na 

nás obrátit a můžeme si domluvit schůzku.

WWW.GRESIDENCE.CZ

Všechny informace naleznete na
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info@getberg.cz

+420 220 873 614

www.GETBERG.cz


