Оферта № 298845
02.12.2021

Жилища, офиси, магазини за продажба/ Морски
апартаменти, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, област
Бургас, € 716 /кв. м

Локация: в централна част на к.к Слънчев бряг, близо до Аква Парка.
Разсрочено плащане
Вид строителство: тухла
Пусков срок: 6.2014
Дограма: PVC
Предлагаме за продажба апартаменти и студиа в красив и елегантен жилищен комплекс,
проектиран в средиземноморски стил, който предлага максимална функционалност и
уникален дизайн на фасадата и балконите с много ефектни и красиви орнаменти.
Комплекса разполага с външен басейн с тераси за отдих, водопад, беседки, арки, външна
ограда от ковано желязо, модерни асансьори от клас VIP, цветна градина и романтично
нощно осветление, които подчертават архитектурния и елитен стил на сградата.
Комплексът се състои от две секции – А и Б, като всяка от тях предлага богат избор от
различни оформления на апартаментите – студиа, едностайни, двустайни и тристайни
апартаменти с балкони и панорамна гледка. Всички апартаменти са напълно обзаведени
за нуждите и комфорта на клиентите. Комплексът се състои от общо 24 студиа, 72
апартамента с една спалня, 10 апартамента с две спални и 2 тристайни апартамента със
следните квадратури:
Студио – 45 кв.м.
Едностаен апартамент – 62 кв.м.
Двустаен апартамент – 98 кв.м.
Тристаен апартамент – 250 кв.м.
Всяко от просторните студиа има отделна спалня ниша. Всички апартаменти са
оборудвани с дизайнерски мебели.
На собствениите се предлагат следните удобства и услуги на своите собственици:
Външен басейн с водопад и детски кът
Открито джакузи
Целогодишна рецепция
Паркинг
Барбекю
Детска площадка с люлки
Зони за отдих на покрива

Детски център с много забавления и видео контрол от всеки апартамент.
СПА център: сауна, парна баня, ледена стая, джакузи, масаж
Безжичен интернет
Ежедневна и целогодишна охрана
Ограничен достъп – вход чрез пропуск
Управление на имота
Отдаване под наем на нощувки
Предлагаме за продажба студиа, двустаени и тристаени апартаменти.
Цената без обзавеждене е от 679 евро/кв.м. до 1790 евро/кв.м.
Студиа от 24600 евро
Двустаени апартаменти от 37777 евро
Тристаени тристаенит от 117 679 евро
В посочените по горе цени е включено завършване до ключ без мебели.
Апартаменти се предлагат с пълно обзавеждане, електроуредите, посуда, спално бельо и
всичко необходимо за живеене и почивка. Цената на обзавеждене е:
за студио 5900 евро.
за двустаен апартамент 7900 евро
за тристаен апартамент 11900 евро
Цени за обслужване на имота:
Студио – 500 евро на година.
Едностаен апартамент – 600 евро на година.
Тристаен апартамент – 800 евро на година.

Лице за контакт
Христо Стефанов
Главен агент недвижими имоти
Тел.: 0883948423

