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 MONUMENT TO DUC DE RICHELIEU IN ODESSA - מונומנט הדוכס רשיליה באודסה



"פנינת הים השחור"
אודסה, עיר עם היסטוריה מפוארת שכל העתיד לפניה 

 
זו שנתנה לעיר את שמה  והיא  יקטרינה השנייה,  ידי הצארית  1794 על  נוסדה בשנת  העיר 

אודסה, על שם המושבה היוונית רומית אודסוס, וזאת בכדי למשוך סוחרים זרים אליה. 

ליהנות מאווירה קוסמופוליטית, להסתובב בעיר בעלת  ניתן  אודסה, פנינת הים השחור, בה 
מבנים היסטוריים מדהימים, לשמוע צרפתית ברחובות, לשבת בבית הקפה שבו ישב המשורר 

הנודע פושקין, לשתות קפה משובח ולקרוא עיתונים ומגזינים אירופאים. 

באודסה חיו כמה מראשי הציונות החשובים כגון: חיים  נחמן ביאליק, אחד העם,
זאב ז'בוטינסקי ועוד. 

 
ב־1991, הפכה העיר לחלק מאוקראינה העצמאית. אודסה נחשבת למרכז תעשייתי:

בניית ספינות, זיקוק נפט, כימיקלים, עיבוד מתכות ומזון והיא מהווה בסיס מרכזי של
הצי האוקראיני ובסיס צי הדיג.

“Pearl of the Black Sea”
Odessa, a city with a magnificent history 
whose whole future lies ahead of it
 
Odessa was founded in 1794 by Catherine the Great, who named the city after 
the Greek colony of Odessos in order to attract foreign merchants to it.

Odessa, the Pearl of the Black Sea, where visitors can enjoy a cosmopolitan 
atmosphere, walk around the city filled with stunning historic buildings, hear 
French in the streets, sit in the cafe where renowned poet Pushkin sat drinking 
fine coffee to read European newspapers and magazines.

Odessa was home to several important Zionist leaders such as Chaim 
Nachman Bialik, Ahad Ha'am, Ze'ev Jabotinsky and others. 

In 1991, the city became part of independent Ukraine.
Odessa is considered an industrial center: shipbuilding, oil refining, chemicals, 
metalwork and food processing as well as serving as a major base of 
Ukrainian fleet and fishing base.
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 ODESSA NATIONAL ACADEMIC THEATER OF OPERA AND BALLET - התיאטרון האקדמי הלאומי לאופרה ובלט של אודסה



אודסה - עיר של תרבות,
תיירות ונופש

 
חופי אודסה משתרעים לאורך מאות קילומטרים והיא משמשת כמרכז בילוי ונופש

למיליוני תיירים מכל העולם. לכל אורך חופיה נפרש שביל "דרך הבריאות", 
בו אסורה תנועת כלי רכב והוא מיועד לרוכבי אופניים בלבד.

בעיר ממוקמים מספר מוסדות להשכלה גבוהה: האוניברסיטה הלאומית לרפואה, 
האוניברסיטה הלאומית לכלכלה, האקדמיה למשפטים והאוניברסיטה לחקלאות.

Odessa – A city of Culture, 
Tourism and Recreation
 
Odessa beaches span hundreds of kilometers and serve as a recreation 
and recreation center for millions of tourists from all over the world. 
Along its shores is the paved "Health Road" trail, where vehicular traffic is 
banned and is designed exclusively for cyclists only.

The city is home to institutions of higher education: the Odessa Medical 
University, the Odessa State Economics University, Odessa Law Institute 
and the Odessa State Agrarian University.



 ODESSA 2020 ARCADIA הדמיית יום קומפלקס



קומפלקס מגורים יוקרתי באודסה
ארקדיה

תחשבו על יוקרה, תחשבו על אלגנטיות, תחשבו על החיים הטובים. בפרויקט שני מגדלים 
באיכות בנייה גבוהה במתחם מגורים יוקרתי. 

בקומה ה 24 ימוקם ספא יוקרתי מרשים הכולל בריכת שחיה תלויה באויר, משולבת רצפת
זכוכית, חדר כושר מאובזר במיטב הציוד ומיטב המותגים, חדרי סאונה יבשה ורטובה, חדרי 
יוגה, פילאטיס ואזור מרגוע ומנוחה הכולל בית קפה. לבחירתכם דירות מעוצבות מרוהטות 

במגוון גדלים דירות סטודיו, 2, 3 חדרי שינה. הדירות יכללו מערכות לניהול בית חכם, פרקט
עץ יוקרתי, מטבחי יוקרה ומערכות מיזוג חדשניות.

אחת מגולות הכותרות של הפרויקט הוא השקט הנפשי המעניקה לכם לאורך כל השנה-
חברת  DNA ישראל, המנהלת  עבורכם את הנכס ודואגת להשכרתו. 

Luxury Residential Complex in 
Odessa - Arcadia
 
Think of luxury, think of elegance, think of the good life. The project includes two towers 
featuring top quality construction in a high-end residential complex. The 24th floor will 
house an impressive extravagant spa that includes a glass-bottomed sky pool, a gym 
fitted with the best equipment and brands, dry and wet sauna rooms, yoga, Pilates 
and relaxation rooms and rest area including a coffee shop. Choose from designed 
and furnished apartments in a variety of sizes including studio apartments and 2, 3 
bedroom apartments. The apartments will include smart home management systems, 
luxury wooden parquet floors, high-end kitchens and innovative air conditioning 
systems. One of the project features is the peace of mind that you will enjoy throughout 
the year - DNA Israel manages and rents the property for you.



ROOMS INTERIOR VIEW 2 הדמיית פנים דירת 2 חד'  





ROOMS INTERIOR VIEW 3 הדמיית פנים דירת 3 חד'  





ARCADIA PROMENADE - טיילת ארקדיה



המיקום
הפרויקט ממוקם בליבו של מרכז הנופש והבילויים

של אודסה ובסמיכות לחופי הים.

מיקומו הייחודי של הפרויקט בקרבת טיילת ארקדיה, מציע שילוב מדהים של חיי לילה 
תוססים: ברים, מסעדות, ומרכזי בילוי הפתוחים עד השעות הקטנות של הלילה. 

רובע ארקדיה 
רובע ארקדיה )Arcadia( נמצא במרחק קצר ממרכז העיר. זהו רובע היסטורי, אשר זוכה 

לפופולאריות רבה הודות לחופים היפים שבו, למסעדות הרבות, לקולינריה העשירה
ולחיי הלילה הסוערים שהקנו לו את הכינוי “איביזה של אוקראינה”.

The Location
 

Located in the heart of Odessa's recreation and 
entertainment center and close to the beaches.
 the project’s unique location near the Arcadia Promenade offers an incredibly 
vibrant nightlife: bars, restaurants and entertainment centers open until the 
small hours of the morning. One of the best known streets in Odessa, the street 
serves as a lively and vibrant pedestrian street that prohibits any vehicular traffic. 
A pedestrian street in a European atmosphere that attracts tourists and locals 
from morning until late at night. The streets are lined with a selection of hotels, a 
variety of restaurants, quality cafes, street performances from all over the world, 
a beautiful urban garden and a vibrant atmosphere.

Arcadia District 
Historic Arcadia district is a short distance from the city center and is extremely 
popular due to its beautiful beaches and its many restaurants that offer a rich 
culinary experience as well and the pulsating nightlife earning it the nickname 
"Ibiza of Ukraine".



 PHOTO: Aleksey Malev    צילום: אלכסיי מולב  ARCADIA BEACH BIRD EYE VIEW - חוף ארקדיה ממעוף הציפור



החיים הטובים במרחק נגיעה
חוף ארקדיה 

החוף המפורסם ביותר באוקראינה. במהלך היום הוא גדוש במשפחות עם ילדים, הנהנים 
ממגלשות המים שבחוף. בערב תמצאו כאן סצנת בילויים תוססת עם מועדונים, ברים, מוסיקה 

מגוונת ומסיבות חוף. החוף מהווה חלק מפארק ארקדיה, פארק מטופח עם עצים, מזרקות 
מסעדות ומועדונים.

חוף לנזהרון
  Lanzheron ,אודסה מתאפיינת בחופים מרהיבים, אחד היפים שבהם הוא חוף לנזהרון

העשיר בפעילות ימית ולאורכו הוקמו מסעדות ובתי קפה. כאן נמצא גם הדולפינריום
של אודסה, מהאטרקציות האהובות בעיר, בו אקווריום, בריכת דולפינים ומספר מופעים 

מרהיבים לאורך שעות היממה.
 

The Good Life within Your Grasp
 

Arcadia Beach 
The most famous beach in Ukraine, Arcadia Beach is  packed with families with 
children who enjoy the water slides on the beach. The evening comes alive with 
entertainment with clubs, various music bars and beach parties. The beach is part of 
Arcadia Park, a well-kept park with trees, fountains and restaurants and clubs.

Lanzheron Beach
Odessa is characterized by many beautiful beaches, one of which is Lanzheron, which 
is teeming with marine activity and is lined with established restaurants and cafes. This 
site is home to the Odessa Dolphinarium, one of the city's favorite attractions,
 an aquarium, a dolphin pool and a number of spectacular shows around the clock.





להתחבר לעולם חדש של מים
וטיפולים מרגיעים לגוף ולנפש 

קומפלקס המגורים מציע בריכה רחבת ידיים וספא
עם מבחר טיפולים מפנקים.

בקומפלקס תגלו חווית בריאות ייחודית - בריכות טבעיות הישר מים המלח - הידוע כאחד 
מפלאי העולם. מקור מים ייחודי זה העשיר במינרלים מסוגים שונים הידועים בסגולות

הריפוי שלהם לגוף. לאורך חופי ים המלח שוכנים מעיינות הניחנים בסגולות מרפא.
העובדה הזאת, הפכה את ים המלח לאחד מאתרי הנופש החשובים ביותר בעולם, המושך 
אליו בכל שנה אינספור תיירים מרחבי העולם, שבאים להתפנק באתרי הספא המיוחדים 

והבריאים שלו.

האטרקציה התיירותית הייחודית של בריכות ים המלח, מבטיחה לתיירים המגיעים לאזור 
חופשה מושלמת לאורך כל השנה. 

To connect to a new world of 
water and soothing treatments for 
body and soul.
 

The residential complex offers a spacious pool and 
a spa with a range of pampering treatments.
In the complex you will discover a unique health experience - natural pools straight from 
the Dead Sea - known as one of the wonders of the world. This unique water source is 
rich in minerals of various kinds known for their healing properties. Along the shores of 
the Dead Sea are springs that have medicinal properties. This fact has made the Dead 
Sea one of the most important resorts in the world, attracting countless tourists from all 
over the world who come to indulge in its unique health spa 

The unique tourist attraction of the Dead Sea pools ensures that tourists who arrive in 
the area have a perfect vacation throughout the year.







GATE OF THE SUN IN ODESSA   - שער השמש באודסה



  ODESSA CITY HALL AT NIGHT - בניין העיריה באודסה





פרויקט עם גב כלכלי חזק
 

חברת גרין פארק מבית A.I.G אחזקות בע"מ היא חברת נדל"ן ייחודית בנוף הישראלי והבינ"ל.
החברה בונה ומלווה פרויקטים משלב האיתור דרך התכנון הבניה והשיווק נותנת הן ללקוחותיה 

והן לשותפיה שקט וביטחון לאורך כל התהליך.
בעלי החברה מביאים ניסיון עשיר ממגוון תחומים משיקים ויחד עם הסטנדרטים הגבוהים

המקובלים כיום בעולם מציעים רמה גבוה של איכות ועם זאת מחיר הוגן.
יחד עם פיתוח סביבתי המציע איכות חיים, כל זאת בזכות ההתנהלות המקצועית לאורך 

כל שרשרת פעילות החברה.
 

הקונספט הייחודי זכה להצלחה רבה בישראל ובשנים האחרונות החלה גרין פארק לשכפל
את המודל המצליח ולהקים פרויקטים נוספים ברחבי אירופה.

A Project with Strong Financial 
Backing
 
Green Park, a subsidiary of A.I.G Holdings Ltd., is a unique real estate company in the 
Israeli and international arena. The company builds and oversees projects from the 
location to planning, construction and marketing, giving affording its customers and 
partners quiet and security throughout the process.
The company's owners bring rich experience from a variety of tangential fields, and 
coupled with the high standards, offer a high level of quality at a fair price.
Many of the company's projects are characterized by a high level of finish along with 
environmental development that offers quality of life, all thanks to the professional 
conduct throughout the company’s chain of activity.

The unique concept has proven extremely successful in Israel.  In recent years, Green 
Park has begun to replicate the successful model and construct additional projects 
throughout Europe.





ברומניה מקימה החברה שכונת וילות במרחק של 10 דקות נסיעה מבוקרשט, שטחי מסחר חנויות
ומשרדים ודירות בבנייה רוויה במגדל יוקרה. באוקראינה בעיר אודסה מקימה החברה בימים אלה,

צמד מגדלים בני 24 קומות על חוף הים השחור, הכוללים ספא יוקרתי ומפואר, חדר כושר 
מאובזר בריכת שחייה בעלת רצפה שקופה חדרי סאונות יבשה ורטובה, לובי בגודל 200 מ"ר

הכולל פינות ישיבה, בית קפה ואזורי נוחות.

בנוסף יוזמת החברה פרויקטים מובילים בישראל, יזום ובניית 1500 יחידות דיור בעפולה יחד עם
חברת הבנייה אזורים באחד מהפרויקטים הנרחבים והגדולים בצפון ישראל.

במרכז הארץ יוזמת ובונה החברה פרויקט ברמת גן ברחוב ביאליק והמעגל הכולל 70 יחידות דיור,
בנוסף יוזמת במרכז נתניה פרויקט הכולל 1200 מ"ר מסחר, 5000 מ"ר משרדים וכ-80 יח"ד.

במרכזה של העיר הרצליה יוזמת החברה 32 יח"ד וקומת מסחר. בבאר יעקב בניין בוטיק בו 33 
יחידות דיור מיני פנטהאוזים, הבניין נמצא בהליך סופי של איכלוס הדירות. 

החברה מאמינה בשירות מקצועי, בזמינות ללקוחות ובלווי הרוכשים לאורך כל התהליך בחיוך 
בהקשבה, בהבנה, במקצועיות ובעשייה ביושר ויושרה. ערכים אלו הן נר לרגלי החברה ומהווים

את הבסיס לפעילותה היום יומית .

In Romania, the company is constructing a neighborhood of villas within a 10 minute 
drive from Bucharest. Commercial space shops and offices as well as apartments in 
a luxury tower. In Odessa Ukraine, the company is currently building a pair of 24-story 
towers on the shores of the Black Sea. The towers include
a luxurious spa, a well-equipped gym, a glass-bottomed sky pool, wet and dry saunas,
a 200-meter lobby with sitting areas, a café and comfortable areas.

In addition, the company is developing leading projects in Israel, initiating and 
constructing 1,500 housing units in Afula in conjunction with Azorim Construction 
Company in one of the largest and most extensive projects in northern Israel.
In the center of the country, the company is developing a project in Ramat Gan on 
Bialik Street and the circle that includes 70 housing units. In addition, a project in 
central Netanya will include 1200 sq.m. of commercial space, 5000 sq.m. of offices 
and 80 residential units. In central Herzliya, the company is developing 32 units and 
a commercial floor In Beer Yaakov, a boutique building with 33 residential mini-
penthouses. The building is in the final process of populating the apartments.

The company believes in professional available service to customers and in assisting 
buyers throughout the process with a smile on their face while demonstrating 
professional understanding and in showing integrity. These values are the guiding 
principles of the company and constitute the basis for its daily activity.



ODESSA 2020 ARCADIA AT NIGHT  הדמיית לילה קומפלקס



שקט נפשי
מבנה רכישת הדירה בפרויקט ODESSA 2020 ARCADIA שיצרה החברה, מאפשר לכם שקט 

נפשי במהלך הבנייה ולאחריה. לפרויקט עורך דין נאמן, אברהם ללום ובאמצעות
הנאמן מנוהלים כספי הבנייה ומבוצעים תשלומים לחברה הקבלנית לאחר ביצוע שלב 

הבנייה בפועל, באמצעות פיקוח הנדסי צמוד של המהנדס שלמה יפה בעל 30 שנות 
וותק וניסיון רב שנים. הנאמן דואג להסדיר את רישום הבעלות בנכס ובקרקע בטאבו 

האוקראיני והחברה מסייעת במתן פתרונות מימון לרכישה, באמצעות בנקים מובילים 
בישראל ובאוקראינה. לאחר מסירתו, מנוהל הנכס באמצעות חברת הניהול הפרטית 
DNA חברת ניהול והשכרת נכסים ישראלית, מהמובילות באוקראינה. החברה דואגת 

לתחזוקתו השוטפת של הבניין, כמו גם לתחזוקת הנכס הפרטי שלכם ולהשכרתו.

A Peace of Mind 
The structure of the apartment purchase in ODESSA 2020 project ARCADIA created by 
the company, allows you peace of mind during and after the construction. The project 
has a trustee lawyer, Mr. Avraham Lalom. The trustee manages the construction 
funds and makes payments to the contracting company after each construction stage 
is carried out, by close engineering supervision of the engineer Mr. Shlomo Yaffe, who 
has 30 years of experience. The trustee is responsible for arranging the ownership 
registration on the property and on the land at the Ukrainian Land Registry. 
The Company assists in providing financing solutions for the purchase through 
leading banks in Israel and in Ukraine. After its delivery, the property is managed by 
the private management company DNA, an Israeli asset management and leasing 
company, which is one of the leading companies in Ukraine. The company takes care 
of the ongoing maintenance of the building, as well as the maintenance and rental of 
your private property. 
 
 





ים המלח
ידוע ומוכר בתכונות הריפוי שלו. הוא עשיר במינירלים ובברום וטוב לעור הגוף ולמערכת

הנשימה. המלח עשיר בסגולות מרפא ומעולה לטיפול וטיפוח הגוף.
הספא המרשים והמפואר, מתפרס על פני שטח של 1,500 מטרים בשתי קומות, החל מקומת 
 הלובי וכולל בריכות ים המלח הכוללות מינרלים טרמים, בריכות גופרית ובריכות בוץ רפואיות.

מרכז לטיפוח האישה, הכולל סלון יופי, מיטות שיזוף, טיפולים לעיצוב הגוף, פילטיס, חדרי 
טיפול ועיסוי אישיים, הכוללים בריכות מלח פרטיות וחדרי סאונה יבשה ורטובה. 

The Dead Sea 
is known for its healing virtues. The sea is rich in mineral and bromine and is 
good for the body and respiratory system. The salt is rich in medicinal virtues and 
excellent for the body treatment and the body care. 
The impressive and luxurious spa spreads over an area of 1,500 meters on two 
floors starting from lobby level and includes dead Sea water pools with thermal 
minerals, sulfur pools and medical mud pools. 
The Spa area includes also a beauty center for women with a beauty salon, 
tanning beds, body sculpting treatments, pilates section, personal treatment and 
massage rooms with private salt pools and wet and dry sauna rooms. 
  



 Panoramic view of Arcadia city beach. פנורמה של חוף ארקדיה



 SUNRISE SKY IN THE SEA BEACH ODESSA. שקיעה בחוף אודסה



משרדי הנהלה:
שחם 30, פתח תקוה, קומה 2  09-9669242

משרד מכירות ישראל: 
בר כוכבא 23, בני ברק, מגדל v-tower קומה 14. 6591*

משרד המכירות באודסה: 
Genuezskaya 1 Building number - 2
Tel : 067-777-2020  |  066-777-2020   

 
www.Odessa2020.net  |

כל התמונות להמחשה בלבד ורק החוזה, התכניות הסופיות ומפרטים הטכניים
 יחייבו את החברה ט.ל.ח

 All images are for illustration purposes only and only the contract The final plans and technical
specifications will be binding the Company

www.greenpark.co.il


