Оферта № 339952
17.06.2019

Под наем ТРИСТАЕН апартамент, град Бургас, ж.к.
Възраждане, ул. Уилям Гладстон, 120 кв. м, € 563 (€ 4.7
на кв. м)

Къде се намира: Борисова градина. Младежки дом.
Отстояния: училище - 300 м, парк - 500 м, ц ентъра на града - 600 м, детска градина 500 м, железопътна гара - 800 м, спирка на обществен транспорт - 600 м, търговски
ц ентър - 600 м, магазин за хранителни стоки - 300 м, аптека - 150 м
Площ: 120 кв. м
Етаж: 4-ти (3-ти етаж над партер)
Брой етажи: 6
Спални: 2
Бани: 2
Балкони/тераси: 3
Вид строителство: тухла
Етап на строителство: разрешение за
ползване
Отопление: климатик
Изложение: изток, запад
Преход: непреходен
Дограма: PVC
Ново строителство
С асансьор
С паркомясто
Без домашни любимци

С обзавеждане

Предлагам 3-стаен луксозно обзаведен апартамент под наем в град Бургас, ж.к.
Възраждане.
Площта на апартамента е 120 кв.м., с изложение изток-запад, с два балкона-единия към
ул. Гладстон, а другата към у-ще "Любен Каравелов"
Състои се от голямо просторно антре, две спални (едната става и за детска), WC, баня с
WC и дневна с кухненски кът. В банята има ниша, където се намират пералнята и
сушилнята за дрехи. В едната спалня има голям дрешник.
Апартамента е луксозно обзаведен. Входната врата е блиндирана, а вътрешните врати
са MDF, една от които - на дневната е със стъкло. Подови покрития - гранитогрес и
ламинат.
В кухненския бокс има вградени фурна и котлони Siemens и Bosch, както и вградена
съдомиална, микровълнова печка, хладилник с фризер, аспиратор Teka. Кухненското
обзавеждане е с допълнителни механизми за забавено отваряне и затваряне. В
апартамента има кухненски прибори, чинии, чаши и всякаква друга домакинска посуда.
На вратите към двете тераси има поставени комарниц и. Апартамента има климатиц и
(висок клас) във всяка стая - за съжаление на снимките на двете спални, климатиц ите

не се виждат, тъй като са поставяни след това. В баня-WC-то не се вижда също и
сушилнята за дрехи, която също е поставена след като снимките са направени.
Към апартамента има паркомясто и мазе около 6 кв.м.
На разположение съм за допълнителна информац ия и организиране на огледи.

Лице за контакт
Вяра Щерева
Агент недвижими имоти
Тел.: 056 800900; 0895525900

