Триетажна къща с 4 спални №1
4

4

3

242.00m2

Цена: €233 300

Тeзи изключително и луксозни къщи предлагат чисти линии и открити пространства, с
високите тавани и витрини, които да осигуряват естествена светлина във вътрешните
пространства.
Разположени в Бургас, непосредствено над плаж Атлантис, в района Сарафово ЮГ,
триетажните къщи Atlantis Homes III създават уютна семейна среда, която да осигурява
максимално уединение от динамичния живот в града, в перфектна симбиоза с близостта на
морето.
Първия етаж се състои от просторен и величествен хол от 37,95 кв.м., от който има излаз към
слънчевата веранда и собствения двор на къщата, WC от 2,43 кв.м., мокро помещение от 3,96
кв.м. и коридор от 7,85 кв.м.
Към втория и трети етажи води широко стълбище. Втория етаж се състои от коридор от който
се откриват 3 спални от 11,50 кв.м. до 16,90 кв.м., от които едната е със самостоятелна баня и
WC с площ от 5,22 кв.м., а към другите две спални се отнася друга баня с WC с площ от 4,49
кв.м.
На трия етаж е разположена просторна четвърта спалня с площ от 17,03 кв.м. със
самостоятелна баня с площ от 6,73 кв.м., две големи слънчеви тераси с площ от 13,48 кв.м. и
23,14 кв.м., от които се открива частична гледка към морето.
* Посоченото обзавеждане е примерна визуализация на вътрешното пространство на Atlantis
Homes III и не влиза в крайната цена.
Свали каталога на Atlantis Homes III

Тип на имота
Къща

Сграда
ATLANTIS HOMES III

Паркомясто
Да

Изложение
Юг

За запитвания

Такса поддръжка
Без такса поддръжка

Елизавета Фучиджи
Управляващ партньор
м: +359 886 676 770
и: e.fucidji@atlantisestates.bg

Преимущества на Вашият нов дом

Тухли Wienerberger

Топлоизолация Baumit

Луксозен имот

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

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

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

Удобства

Зелени площи и градини

Без такса поддръжка

24/7 Видеонаблюдение

На 50 метра от плажа

Собствени паркоместа

Частна еднофамилна къща

