Оферта № 287407
22.07.2019

Продава ТРИСТАЕН апартамент, град Варна, кв. Бриз,
114 кв. м, € 92 340 (€ 810 на кв. м)

Къде се намира: близо до Парк-паметника и IV-та Езикова гимназия Фредерик Жолио
Кюри.
Отстояния: спирка на обществен транспорт - 150 м, плаж - 300 м
Апартамент: 5
Площ: 114 кв. м (застр. площ + ид. части)
Застроена площ: 103 кв. м
Етаж: 2-ри
Брой етажи: 5
Спални: 2
Бани: 1
Балкони/тераси: 2
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2017
Етап на строителство: разрешение за
Отопление: на ток
ползване
Изложение: изток, запад, гледка към
Преход: непреходен
морето
Дограма: PVC
Ново строителство
С асансьор
Без обзавеждане
Непреходен
Предлагам избор на апартаменти с морска панорама на предпочитано място в кв. Бриз,
близо до Парк-паметника и IV-та Езикова гимназия Фредерик Жолио Кюри.
Фасадата и общите части са качествено изпълнени. Сградата е шестетажна, като на
партерния етаж ще бъдат разположени магазини. Ще бъдат осигурени подземен
паркинг за автомобили, както и открити паркоместа пред сградата.
Няма да бъдете разочаровани от качеството на строителството. Всичко е изц яло
съобразено с актуалното търсене на пазара и възможността да Ви предложим един
модерен и уютен дом. Възможни са и архитектурни промени в проектираните
апартаменти - сега е моментът да заявите Вашите спец ифични изисквания.
Тристайният апартамент, който представям с тази оферта, се състои от светла и
просторна дневна с кухня и трапезария (около 32 кв. м), две самостоятелни спални
(около 18 и 14 кв. м), баня с тоалетна, отделна тоалетна и два балкона.
На разположение сме за ц ялостна консултац ия и съвети при избора на подходящия
апартамент, както и за подробности и предоставяне на нужната документац ия вкл.
информац ия за използваните материали.
Представените по-долу оферти към проекта не изчерпват напълно възможностите да

закупите апартамент в сградата - моля, свържете се с нас за подробна информац ия.
Предлагаме и други проекти в района!

Лице за контакт
Галя Бъчварова
Главен агент недвижими имоти
Тел.: 02 9812345; 0895525904

