Къща 22 в комплекс Atlantis Homes II
2

2

118.51m2

Цена: €159 000

ДИРЕКТНО ОТ СТРОИТЕЛЯ - без комисионна - Атлантис България предлага двуетажна къща в
кв. Сарафово - на метри от морето и само на минути от динамиката на града.
Къщата е тип таунхаус /редица от къщи/ и има две лични градини - пред и зад нея. Те са
обособени от висока ограда от естествена растителност, която придава допълнителен уют.
Едно от най-важните предимства на таунхауса пред класическата къща е сигурността комплексът се обитава и от други собственици през цялата година. Комплексът Homes II
предоставя спокойствие, сигурност и несравним комфорт.
▶️ Напълно обзаведена с цялата необходима техника;
▶️ Дизайнерско обзавеждане;
▶️ Изложение Юг;
▶️ В цената е включено паркомясто!
▶️ Без такса поддръжка!
Имотът се състои на първи етаж от антре, просторен хол с кухня и трапезария, от който има
изход на голяма веранда с лична градинка, баня с тоалетна, килер и луксозно стълбище. На
втори етаж се намира баня с тоалетна, две тераси, спалня и малко студио с миникухня, което е
много удобно за настаняването на гости и роднини, за да се чувстват комфортно и независимо
всички в къщата. (Може да се преправи на спалня от наша страна, моля свържете с нас.)
Къщата се намира на броени метри от морския бряг в кв. Сарафово. Сарафово е само на 10 мин
от гр. Бургас, далеч от промишлените зони и динамиката на големия град.
От Строителя, без комисионна. Нашите консултанти ще се радват да отговорят на вашите
въпроси!
Тип на имота
Къща

Сграда
ATLANTIS HOMES II

Паркомясто
Да

Изложение
юг

За запитвания

Такса поддръжка
Без такса поддръжка

Юлия Панкова
Консултант вторични продажби
м: +359 877 444 037
и: j.pankova@atlantisestates.bg

Преимущества на Вашият нов дом

Тухли Wienerberger

Високи тавани

Топлоизолация Baumit

Австрийски тухли
WIenderberger Porotherm с
пореста система и 25 см
дебелина на външните
зидове

Тавани с височина 2.70м
осигуряващи простор и
светлина в дома

Топлоизолационна система
със силиконова мазилка от
Baumit с дебелина 10 см и
15 см откъм северните
стени

Шумоизолация

HPL вентилируема
фасада

Луксозен имот

Всички подове и стени
имотите са шумоизолирани.
Безкомпромисният уют е
гарантиран.

Ламинирана фасада
последно поколение,
позволяваща на сградата
"да диша" и създаваща
отлични топлоизолационни
показатели

Насладете се на
удоволствието и престижа
на живот в къща,
разположена само на метри
от морския бряг

Удобства

Зелени площи и градини

Велостоянки

Контрол на достъпа с чип

на 100 м от плажа

Без такса поддръжка

24/7 Видеонаблюдение

Частна еднофамилна къща

