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26.01.2021

Апартаменти за продажба, кв. Сарафово, € 570 /кв. м

Локация: В близост до спортен комплекс
Вид строителство: тухла
Пусков срок: 12.2019
Дограма: PVC

Етап на строителство: идеен проект
Отопление:

Представяме на вашето внимание разнообразие от новопостроени жилища, предлагащи
спокойствие и комфорт. Апартаментите са част от затворен комплекс, с осигурени
професионално управление и поддръжка, денонощна охрана, места за отдих и
невероятна гледка към най-защитеното езеро в града, морето и планината. Имате
чудесна възможност да притежавате нов дом в спокойна среда на минута от големия
град. Местоположението осигурява максимална комуникативност и бърз достъп до
главни пътни артерии.Районът е с новоизградена инфраструктура, а самата сграда се
намира едва на 100 м от спирки на градския транспорт. През 2018г започва изграждането
на Северен обходен път на град Бургас. В близост е натуралното и екологично СПА на
град Бургас – Бургаските солници, които са известни с лековитата „Луга“.Жилищата са с
благоприятно изложение и участват в цялостната композиция на модерната визия на
комплекса. Апартаментите са съобразени със съвременни¬те стандарти и изисквания за
комфорт на обитаване и практично разположение на помещенията. В зоната на
комплекса са разположени детски площадки , за най-малките обитатели , които
гарантират както тяхната защита , така и спокойствието на родителите . За всички
живущи ще има работещ детски център , където винаги може да оставите своето дете за
целодневно или почасово гледане от специалисти в тази сфера . В жилищната зона е
разположена голяма градина с многообразие от широколистна , иглолистна и храстова
растителност – специално подбрана за да гарантира целогодишно декоративен ефект .
Пейки и беседки , стрийт фитнес , тенис на маса , ще гарантират удобството на всички
живущи ! Зоните за отдих хармонично навлизат в обемите на сградата и обуславят
плавния преход между съществуващата зелена система и архитектурните обеми. Паркът
е със съвременни елементи на градския дизайн подходящ за сутрешна разходка, отдих и
връзка с природата.
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