Оферта № 295972
23.08.2019

Продава ТРИСТАЕН апартамент, град Варна, кв. Бриз,
119.83 кв. м, € 95 000 (€ 793 на кв. м)

Къде се намира: в близост до бул. Княз Борис I-ви и голям търговски ц ентър.
Отстояния: летище - 13 км, магазин за хранителни стоки - 350 м, търговски ц ентър 350 м, спирка на обществен транспорт - 100 м, море - 600 м, морска градина - 150 м,
университет - 2 км
Апартамент: А1
Секция: А
Площ: 119.83 кв. м (застр. площ + ид.
Застроена площ: 107.05 кв. м
части)
Етаж: 1-ви
Брой етажи: 5
Спални: 2
Бани: 1
Балкони/тераси: 2
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2017
Етап на строителство: завършено
строителство (Акт-15)
Пусков срок: 09.2019
Отопление: климатик
Изложение: юг
Преход: непреходен
Дограма: Петкамерна PVC
Ново строителство
С асансьор
Без обзавеждане
Непреходен
Продавам тристаен апартамент в луксозна нова сграда в кв. Бриз, в близост до бул.
Княз Борис I-ви и голям търговски ц ентър. Локац ията е изключително удобна и
предпочитана.
Комплексът е разположен върху площ от 4 227 кв. м. Разполага със собствен парк със
зони за отдих, подземен и открит паркинг, детска площадка и басейн.
Строително-инвестиц ионната компания е с утвърден опит и реноме в изграждането на
съвременни жилищни комплекси. Фасадата ще се отличава с иновативна архитектура. В
строителството се използват съвременни технологии и материали, с внимание към
всеки детайл и прец изно изпълнение.
Разрешение за ползване се очаква през м. септември 2019-та година.
Апартаментът е разположен на първия етаж в сградата. Състои се от антре, дневна
зона с кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, два балкона.
Предлага се без довършителни работи, с монтирана климатична мултисплит система,

smart видеодомофонна система, оптични връзки – интернет и TV, блиндирани входни
врати. Ще бъде монтирана PVC дограма с мултифункц ионално и нискоемисийно Кстъкло.

Лице за контакт
Контактен център
Администратор
Тел.: 052 600675; 0895525906

