Оферта № 249138
16.07.2019

Луксозни къщи на брега на морето, град Бургас, €
105 060 (€ 1 094 на кв. м)

Къде се намира: след военно-почивния дом. В галерия има карта на
местоположението
Отстояния: плаж - 50 м, летище - 1.5 км
КЪЩА: 1
Сграда: G4
Площ: 96.02 кв. м
Застроена площ: 41 кв. м
Площ на парцела: 131 кв. м
Брой етажи: 2
Спални: 2
Бани: 2
Балкони/тераси: 2
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2014
Етап на строителство: акт 14 (завършен
груб строеж)
Отопление: климатик
Изложение: север, североизток,
северозапад, гледка към морето, гледка
към озеленен двор, панорамна гледка
Дограма: PVC
Ново строителство
С довършителни работи
С паркомясто
Без обзавеждане
Целогодишно ползване
Къщите в комплекс "Pomorie Park" - "Majestic Sea Village" са уникална комбинац ия на
жилище на самия морски бряг, в близост до гр. Бургас и гарантирано спокойствие на
комплекса от затворен тип. За Вашето удобство всеки дом има:
- вътрешен двор с градинка;
- място за барбекю с приятели и съседи;
- веранда, от която Вие можете да се наслаждавате на великолепна морска панорама;
- паркоместа.
"Pomorie Park" - "Majestic Sea Village" предоставя на живущите безопасност и комфорт. За
тази ц ел е предвидена денонощна физическа охрана, видеонаблюдение, пожарна
сигнализац ия, електронни датчиц и за отчет на потреблението на вода и
електричество.
В комплекс "Pomorie Park" - "Majestic Sea Village", спец иално за неговите жители ще бъде
построен уникален БАЛНЕОСАНАТОРИУМ. Предпоставка за неговото създаване е
разположението на комплекса - между две солени езера (Атанасовското и
Поморийското), източниц и на лечебна кал и луга. Целебни свойства на Поморийската

кал е известна от древни времена. Тя е богата на водород, манган, хлор, калц ий,
натрий, сулфати и др.
Къщата е на два етажа, като на първият етаж са разположени просторна всекидневна с
кухненски бокс, веранда, стълбище към втория етаж, санитарен възел. На втория етаж
има коридор, две спални с балкони, санитарен възел.
БЕЗ КОМИСИОН ЗА КУПУВАЧА
АКЦЕНТИ:
Отлична ц ена;
Просторно жилище;
Целогодишна охрана;
Балнеосанаториум в комплекса;
Каскаден басейн;
Първа линия море
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