СЕЛИЩЕ ОТ ЗАТВОРЕН
ТИП
- Продажби, 3-стаен, с. Панчарево, София,
Област

Имот Описание

Основни характеристики
Тип имот:

Водени от идеята за един по-зелен начин на
живот, все повече хора избират покупка на нов
дом в така наречените „комплекси от затворен
тип“ с паркова среда и обслужваща зона.
Селището е създадено с цялостна концепция и
с мисъл за семейството като едно по-добро, посигурно и зелено място за Вас и Вашите деца.
Комплексът съчетава тихо уединение и
модерни удобства с великолепен изглед.
Характеризира се с контролиран достъп,
денонощна охрана и ефективна система за
видеонаблюдение, осигуряващи на живущите
сигурност и спокойствие.
Непосредствената близост до възлови пътни
артерии дава възможност за бърз и удобен
трансфер до всяка част на София и страната.
Съседството с Витоша и езерото Панчарево
позволява на всеки да се наслади на

Вид оферта:

3-стаен
Продажби

Площ:

112 m²

Цена:

€138,352

Година на
строеж:

2019

Строителство:

Тухла

Етаж:

1 от 4

Стаи:

3

Спални:

2

Бани:

2

безкрайните възможности за колоездене,
зимни спортове, разходки и излети в
планината.
В допълнение обслужващата зона на
комплекса включва: паркови зони за отдих и
почивка, детски площадки, екстериорен
фитнес, детски батут, тенискорт и парк за
домашни любимци.
Комплексът е разположен в полите на Витоша,
като предлага разнообразие от апартаменти и
еднофамилни къщи с изключителна гледка
към планината.
Всички жилища в многофамилните жилищни
сгради са енергийно-ефективни, с
функционални разпределения и площ
между 63 кв.м. и 165 кв. м.
Kъщите са с квадратура между 255 кв.м. и 348
кв. м. и обособен самостоятелен двор,
осигуряващ необходимото уединение и
комфорт.
За потенциала и стойностите на жилището
може да се каже много, но за да добиете
реална представа за тях, можете да се
свържете с мен и да уговорите посещение на
място, на следните координати:
Николай Башев
Телефон: 0882 022 945
email:bashev@primoplus.bg
www.primoplus.bg

Детайли
Отопление:

Местоположение
Без отопление

Държава:
Град:

Обзавеждане:

Необзаведен

Квартал:
Етаж:

България
София, Област
с. Панчарево
1

Информация за консултанта
Николай Башев
0882022945

-

