Оферта № 272649
16.07.2019

Продава ТРИСТАЕН апартамент, град Варна, кв. Бриз,
118.6 кв. м, € 100 000 (€ 843 на кв. м)

Къде се намира: в близост до IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио Кюри" и Паркпаметника, на 500 м от Морската градина.
Отстояния: море - 500 м
Площ: 118.6 кв. м (застр. площ + ид.
Застроена площ: 102.93 кв. м
части)
Етаж: 1-ви
Брой етажи: 5
Спални: 2
Бани: 1
Балкони/тераси: 1
Разсрочено плащане
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2017
Етап на строителство: разрешение за
Пусков срок: 08.2018
ползване
Отопление: на ток
Изложение: изток, гледка към морето
Преход: непреходен
Дограма: Петкамерна PVC
Ново строителство
С паркомясто
Предлагам избор на двустайни и тристайни апартаменти с морска панорама в луксознa
сграда, разположена в най-предпочитаната част на кв. Бриз, близо до Парк-паметника и
Четвърта Езикова гимназия Фредерик Жолио Кюри.
Сградата е пет етажна, с модерна фасада и луксозни общи части, качествено завършени
с гранитогрес и хидравличен асансьор от висок клас. Разполага с открит паркинг за
автомобили и денонощна охрана.
Пусковият срок на обекта е месец декември 2017 г.
Разпределенията на жилищата са изключително практични и удобни. Проектирането е
съобразено с всички съвременни изисквания за функц ионалност на жизненото
пространство - обединена дневна зона с кухня и трапезария, самостоятелни спални,
удобни балкони и тераси с гледка към морето.
Всички апартаменти са завършени на фина гипсова шпакловка и нивелирана замазка,
подготвени за полагане на настилки. Ще бъдат монтирани интериорни MDF врати и
качествена PVC дограма. Входните врати са блиндирани. Довършителните работи в
санитарните помещения ще бъдат извършени за сметка на инвеститора, с предоставени
от клиента материали.
Тристайният апартамент, който представям с тази оферта се състои от коридор,

просторна дневна, обединена с кухня и трапезария, две самостоятелни спални, склад,
баня с тоалетна, отделна тоалетна и голяма панорамна тераса.
Предлагаме още:
възможности за банково кредитиране при много изгодни условия;
довършителни работи и интериорен проект за обзавеждане;
отстъпки при закупуване на мебели и оборудване.

Лице за контакт
Контактен център
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