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„Балкан Бриз 4" - Комплекс луксозни
къщи в Трявна, Стара планина, България

Цена 98347.59 EUR
Реф. №: 1018
Цена на кв.м.: EUR
Вид сделки: От строителя
Категория: Къщи в комплекси
Град: Трявна
Етап: Акт 16

Описание

Евтини къщи в района на гр. Трявна
Вилното селище „Балкан Бриз 4" е проектирано и ще бъде изградено с цел да комбинира
традициите на Българския възрожденски период със съвременната идея за модерен дом за
вашето семейство. При цялостното оформяне на жилищните пространства архитектът
успешно възпроизвежда атмосферата на традиционната за този период българска архитектура.
Комплексът се състои от седем къщи на два и три етажа, с четири и пет спални и съответно
четири бани всяка, намиращи се на 3км от гр. Трявна.
Къщите са разположени в красива и тиха планинска местност в близост до много исторически
забележителности, само на две мили от самия град Трявна, на двадесет и пет мили от Велико
Търново и сто и тридесет мили от летище Бургас. Планински въздух, приказна гледка,
вечнозелени гори, кристално чисти води и неостаряващият чар на българските възрожденски
къщи - с всичко това привличат вилите „Балкан Бриз 4". Една от най-големите и известни
клиники за лечение на белодробни заболявания се намира в град Трявна.
Трявна предлага и нови трасета за офф-роуд любителите, поради тази причина в града
ежегодно се провеждат национални и републикански офф-роуд шампионати, както и
самостоятелни състезания.
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WWW.PROPERTIES-CONTACTS.COM

2

Регионът е идеален и предпочитан за селски туризъм и отмора. Спокойствието и красивата
природа в съчетание с множеството възможности за добре прекарано време за любителите на
лова, риболова и изследването на непокътнатите части на Балкана го правят една от найпредпочитаните дестинации в България. В най-близко бъдеще се очаква да бъде изградена и
ски-писта за любителите на този спорт.
Имотът е правилният избор за тези, които мечтаят за уединение и релакс далеч от
натоварената атмосфера на големият град.
„Балкан Бриз 4" е „зелената" част на вашата душа. Седем романтично проектирани вили - рай,
който бихте искали да си позволите. Всички вили предлагат гледка към планините, която
никога няма да загубите. Споделете тази красота с друго семейство, ако желаете, и закупете
само половината.

Контакти
Москва +7 495 989-84-39
България +359 56 81-31-21
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