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Предлагаме елегантни двустайни
апартаменти в комплекс Евъргрийн ,
Варна

Цена 80848.00 EUR
Реф. №: 7067
Цена на кв.м.: EUR
Вид сделки: От строителя
Категория: Апартаменти от строителя
Категория: Двустайни апартаменти
Населено място: Варна
Ново: Акт 16

Пълно описание
Продаваме просторни двустайни апартаменти в комплекс Евъргрийн, Варна.
Жилищата са завършени до ключ, с оборудвана баня, ламинат в стаите , боядисани в бял
латекс стени. Намират се на втори и трети етаж на комплекса. Всеки апартамент разполага с
просторна тераса, повечето от жилищата са с избено помещение.
„Евъргрийн“ е престижен жилищен комплекс от затворен тип, разположен в най-добрия
район на град Варна, в квартал „Бриз“.
Сградата и двора на жилищния комплекс са богато озеленени,с овощни и вечнозелени
дървета, ниски храсти и жив плет. Автоматичната система за напояване се снабдява с вода
директно от кладенеца в двора на комплекса , което гарантира перфектното състояние на
растителността, дори и през най-горещите летни месеци. От същото място се водоснабдяват
фонтана и открития плувен басейн.
В двора са разположени барбекю и детска площадка, а на покривната тераса на сградата
панорамно кафене с прекрасна панорама и мини голф.
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Комплекс Евъргрийн разполага с нощно фасадно осветление и достатъчно паркоместа в
подземния паркинг и допълнителни - на открития.
Квартал Бриз се намира в крайбрежната зона и е един от най -бързо развиващите се и найпрестижни райони на града. Той съчетава изобилие от зелени паркове , прекрасна панорамна
гледка към морето, чист въздух и лесен пешеходен достъп до градската инфраструктура,
включително училища, ресторанти, търговски центрове, спа , Делфинариум , тенис кортове и
плаж.
Само на 5 минути пеша от комплекса се намира търговски център „Пикадили парк“, IV езикова
гиманзия, мини-маркет, магазин за строителни материали, пекарна. Морската градина на
Варна, един от най-големите паркове в България , се намира на 300 м от комплекса, както и
Делфинариумът, тенис кортовете, зоологическата градина.
В близост е и Фитнес Клуб “Orange”, който разполага със закрит плувен басейн и други
спортни и развлекателни съоръжения.
Такса поддръжка - 7.8 евро /м2 годишно.

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