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!OFERTA SPRZEDAŻY: BG_03
!
!
Kraj: Bułgaria
!
Położenie: Aheloy / Słoneczny Brzeg
!
Lokalizacja: Apartament znajduje się na terenie 4* kompleksu MARINA CAPE położonego w miejscowości Aheloy.
Miejscowość Aheloy znajduje się ok 8 km od turystycznego miasta Słoneczny Brzeg. W pobliżu znajduje się również
piękne i zabytkowe miasto Nessebar.

!

Na terenie kompleksu znajdują się:
2 baseny z barem wodnym, parki, centrum odnowy biologicznej, 2 korty do squasha, kilka małych sklepów, kręgielnia,
centrum fitness, place zabaw dla dzieci, prywatna plaża, siłownia, 3 restauracje, kawiarnie, sala konferencyjna na
spotkania biznesowe na 250 osób, seminaria i teambuildingi, scena letnia, SPA oraz fitness, dodatkowo znajduje się
również mały port jachtowy i łodzie rybackie, gdzie za opłatą można wypożyczyć łódź motorową, dwa boiska do
siatkówki i do piłki nożnej, miejsca parkingowe. Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne.

!
Inne miasta w pobliżu: Pomorie, Słoneczny Brzeg, Ravda, Nessebar, Burgas
!
Powierzchnia i położenie apartamentu: 49 m2, piętro 5 ostatnie (winda)
!

Wyposażenie: Jeden duży pokój + kuchnia z aneksem, przedpokój, łazienka, z dużym balkonem i pięknym widokiem.
Przeznaczony dla 4 osób (2+2). Studio jest bardzo jasne i ustawne – nadaje się zarówno dla osób, które same szukają
miejsca na wakacje jak dla tych, którzy zamierzają oddać swój apartament do wynajmu. Pełne umeblowanie w cenie.
Czysta hipoteka.

!
Cena sprzedaży apartamentu: 35 000 EUR do negocjacji
!

Osoba kontaktowa w sprawie sprzedaży: Edyta Lichman-Tworkiewicz +48 501 078 049
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