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Предлагаме за продажба апартaменти в
закритият луксозен комплекс „Грийнлайф
Резорт анд Спа” -корпус „Бийч Резиденс”,
на първа линия в Созопол

Цена 53900.00 EUR
Реф. №: 3663
Цена на кв.м.: EUR
Вид сделки: От строителя
Категория: Апартаменти от строителя
Категория: Двустайни апартаменти
Категория: Тристайни апартаменти
Град: Созопол
Етап: Акт 15

Описание
Предлагаме апартаменти в закритият луксозен комплекс Гринйлайф Резорт анд Спакорпус Бийч Резиденс,разположен на първа линия до прекрасният плаж Каваци в Созопол.
„Бийч Резиденс” е част от луксозният закрит комплекс "Green Life Beach Resort", който
предлага на своите собственици много удобства и услуги.
Апартаментите се продават напълно завършени до ключ- с ламинат на пода,боядисани стени,
оборудвани бани и тоалетни- с бойлер,мивка,тоалетна чиния,осветителни тела,контакти.
Много от апартаментите имат гледка море.
На първите /партерни етажи/ се предлагат имоти,които имат собствено дворче, което може
да се отдели с жив плет и да се обзаведе с лятна мебел за иползване само от своя собственик.
Гринлайф Резорт анд Спа е разположен на голяма територия на първа линия в близост до
плаж Каваци и се състои от корпусите Парадайз Дюн,Фърст Лайн,Парадайз Гардънс и
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Бийч Резиденс.
Всеки корпус има своя инфраструктура-басейни,детски площадки, зони за отдих и
разходки,която се използва от всички собственици на апартаменти без значение къде се
намира апартамента им.
"Beach Residence" се състои от 6 отделни сгради с апартаменти и хотел с модерна
архитектура.В хотела е изграден модерен СПА център, предлагащ различни програми и
процедури за тонус и релаксация.
На разположение на собствениците е и модерен ресторант с просторна зелена градина,
подходяща за делови обяди, вечери, коктейли и семейни тържества.
В Beach Residence са разположени лоби бар, конферентна зала и магазин за „подаръци ".
Таска поддръжка в Гриxнлайф – студио 500 евро на година,двустаен апартамент 600 евро
,тристаен апартамент 800 Евро на година

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