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Апартаменти от строителя в комплекс
"Перла 8" в близост до морето в гр. Бургас

Цена 42279.00 EUR
Реф. №: 4021
Цена на кв.м.: EUR
Вид сделки: От строителя
Категория: Апартаменти от строителя
Категория: Двустайни апартаменти
Категория: Многостайни апартаменти
Категория: Тристайни апартаменти
Населено място: Бургас
Ново: Акт 14

Пълно описание
Предлагаме изгодно апартаменти в строеж до Морската градина в Бургас.
Предлагаме за продажба гарсониери, двустайни и тристайни апартаменти в луксозния
комплекс Перла, в к-с Зорница, до Морската градина в Бургас.
Комплекс Перла е единствен по рода си в гр. Бургас. Той съчетава удобството на градско
жилище с лукса на морски курорт.
В началото на март 2018г. започва изграждането на нов самостоятелен корпус Перла 8, като
продължение на вече съществуващата инфраструктура на комплекса.
Перла 8 предлага апартаменти със степен за завършеност по БДС, на "шпакловка и замазка" с
различна квадратура и изложение.
Гледките от апартаментите са към морето, басейна и езерото Вая.
Апартаментите са просторни, с удобно вътрешно разпределение.
https://www.properties-contact.ru/bg/estate/view/4540
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Новият корпус се състои от две сгради. Височината на сградите е променлива, с плавен
стъпаловиден силует. В най-високата си част сградата има 2 нива сутерен, партер и тринайсет
жилищни етажа - общо 14 надземни нива.
С изграждането на „Перла 8“ се увеличава вътрешния двор на комплекса.
Предвидени са допълнителни паркови пространства и втори открит басейн на няколко нива,
който ще се влива във вече изградения плувен басейн на комплекса. Атрактивни водни
елементи и малък параклис ще допълват вътрешния двор на комплекса.
Комплексът разполага със самостоятелна инфраструктура, която включва: басейн, детски кът,
паркинг, кафе-бар, ресторант, супермаркет, фитнес център, фризьорски и козметичен салон,
масажен кабинет, аптека, лекарски кабинети, магазини, денонощна охрана.
Новата сграда ще бъде свързана към „Топлофикация Бургас“. Ще бъде с изцяло изградена
вътрешна инсталация с възможност всеки апартамент да бъде осигурен с централна топла вода
и отопление. Новите собственици ще имат възможност сами да вземат решение дали да се
възползват от тази възможност.
Завършването на строителството е предвидено за началото на 2020г.
Таксата за поддръжка за собствениците е 5 евро/м2 годишно. Тя включва поддръжка на двора,
басейна и общите части на сградата, целогодишна охрана.
Строителите предлагат гъвкава схема на плащане и допълнителни отстъпки в зависимост от
срока на плащане.
Цени по запитване!
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