Оферта № 340171
11.12.2019

Продава МЕЗОНЕТ, град Бургас, ж.к. Славейков, ул. Яни
Попов, 106 кв. м, € 90 100 (€ 850 на кв. м)

Къде се намира: в близост до парк Славейков.
Отстояния: супермаркет - 200 м, детска градина - 300 м, училище - 400 м
Площ: 106 кв. м
Застроена площ: 100 кв. м
Етаж: 5-ти (нормален)
Брой етажи: 6
Спални: 1
Бани: 2
Балкони/тераси: 2
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2004
Етап на строителство: разрешение за
ползване
Отопление: климатик
Изложение: север, юг, панорамна гледка
Преход: непреходен
Дограма: PVC
АКТ 16
С довършителни работи
С асансьор
С паркомясто
С обзавеждане
Непреходен
Целогодишно ползване
Без такса поддръжка
ЕКСКЛУЗИВНО ОТ МИРЕЛА!
Предлагам за продажба луксозно завършен и напълно обзаведен мезонет в
непосредствена близост до парк, ресторанти, до главна улиц а, т.е на уникално място в
предпочитания кв." Славейков".
Апартаментът е разположен на 5-ти и 6-ти етаж в тухлена сграда с контролиран
достъп. Общата му чиста площ е 106 кв.м. Собствениц ите ще се радват на голям
балкон с изглед към парка и прилежащо паркомясто.
Мезонетът се състои от:
Първи етаж - отворено пространство - антре, кухня изработена по поръчка, оборудвана
с всички необходими електроуреди - хладилник, готварска печка с вградена фурна и
плот с керамични котлони, аспиратор, микровълнова фурна, пералня и др.
Второ ниво - до което се стига по красиви дървени стълби към просторна спалня с кът
за отдих, баня с WC с висококачествен мрамор и голям балкон с уникално релаксираща
гледка към парка.
Моля не се колебайте да се свържете с нас за допълнителни въпроси и за организиране
на оглед.
В цената не е включено и подземно паркомясто - 24 кв. м. в сутерена на сградата,

може да се закупи срещу доплащане от 8 000 евро.
На разположение съм за допълнителни въпроси и организиране на огледи.

Лице за контакт
Ванча Байлова
Агент недвижими имоти
Тел.: 02 9812345; 0895525900

