MULTIPURPOSE BUILDING "MARINA BURGAS", Burgas
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "МАРИНА БУРГАС"
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SECTION│РАЗРЕЗ│M1:400

Building elements
Two main challenges were outlined for the new functional solutions – working with the depth
of the existing building of around 34 meters and the lack of vertical circulation, uniting the
space in one homogeneous body. Consequently, the roots of the new design solution were
constructing three new communicational cores and shaping two new inner courtyards in the
center part of the building that required complex structural reinforcements. The courtyards
provided enough natural light and ventilation to the spaces aligned around them.The
introduction of new functions affected all levels of the building:
Ground floor - restaurant, main hotel entrance with reception, back-office, and delivery,
entrance to the office units with reception, office space, conference hall, entrance to the
apartment hotel with reception and parking. An inner passage alongside the building access
areas provides convenient and quick entry to the upper levels and the adjacent restaurant,
conference hall, and ground floor office.
The first, second, and third floors are identical. The east side is reconstructed into a hotel and
the west – in offices. Each of the three floors contains 20 hotel rooms and one apartment, as
well as two office spaces class "A" with flexible open space area with high-end technical
infrastructure and finishes.
The forth and fifth floors are rebuilt in an apartment hotel with a reception block on the ground
floor. The two floors consist of 10 luxury penthouse apartments that offer one of the best views
in the city and an exclusive feel for its inhabitants. Each apartment has a two-story living tract
and sleeping area. Part of the apartments have green rooftop gardens.

FIRST FLOOR│ПЪРВИ ЕТАЖ│M1:400

Същност на проекта
Пред новите функционални решения се очертаха два основни проблема - голямата
дълбочина на застрояване от 34 метра и липсата на вертикални връзки, обединяващи
сградата в единен организъм. Така в основата на новото планировъчно решение беше
изграждането на три нови комуникационни ядра и оформянето на два вътрешни двора в
средата на сградата, изискващи сложно конструктивно укрепване. Тези дворове
осигуриха естествената вентилация и осветление на помещенията, ориентирани към тях.
Промяната на предназначението на всички нива, доби следната конфигурация:
Партерен етаж - ресторант, входно фоайе на хотела с рецепция, бек офис и зона за
зареждане, входно фоайе на офисната част с рецепция, офис, конферентна зала, вход на
апартаментния хотел с рецепция и паркинг. Приемните пространства, както и пасажът
към кея, в средата на сградата, осигуряват удобен и бърз достъп до горните етажи и
прилежащите ресторант, заседателна зала и приземен офис.
Първи, втори и трети етажи са идентични. Източната част, е преустроена в хотел, а
западната - в офиси. Всеки от трите етажа има 20 хотелски стаи и един апартамент, както
и по два офиса клас "А" с гъвкави отворени пространства, с висококачествена
техническа инфраструктура и довършителни работи .
Четвърти и пети етажи са преустроени в апартаментен хотел, с приемен блок на партера.
Разполага с 10 луксозни мезонетни апартамента, предлагащи едни от най-добрите гледки
в града и усещане за ексклузивност, с дневен тракт през два етажа на първо ниво и
нощен на второто. Част от апартаментите разполагат и с озеленени покривни тераси.

GROUND FLOOR│ПАРТЕР│M1:400
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