Prostorný apartmán v komplexu Hermes Club Hotel and Apartments, 60 m od
moře, Carevo, Bulharsko

ID nemovitosti BGHB33
Město Carevo
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ano
Parking Není
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní

Patro 6. patro
Cena 144 752 €

Dovolujeme si Vám nabídnout apartmán 3+kk v komplexu Hermes Club Hotel and Apartments v Carevu. Jde o kombinaci dvou budov s 80
apartmány v osobním vlastnictví a dvou budov 4hvězd. klubového hotelu s nabídkou řady vysoce kvalitních služeb a aktivit. Je to ojedinělá
možnost letního bydlení v krásném a příjemném prostředí slunného Bulharska, jen 60 metrů od jedné písečné pláže, 300 m od další pláže, ale
současně i v klidném prostředí jen 200 m od centra městečka Carevo. Apartmány mají vysoký standard provedení, mají různě velikosti a jsou
umístěné ve dvou sedmipodlažních budovách. Většina apartmánů má nádherné výhledy na moře ať už přímo z oken nebo z prostorných balkonů
a teras. Nejmenší apartmány mají 49,7 m2, nejprostornější mají včetně teras 142 m2. V každé budově jsou čtyři malá studia o velikosti 27m2.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňskou linkou (studia ne) , veškerým nábytkem, klimatizací, televizi a dalšími spotřebními předměty. Veškerá
občanská vybavenost je v místě nebo v blízkém okolí. Do centra Careva, za nákupy nebo zábavou to není pěšky dál než pět minut a na silnici
spojující Carevo s Burgasem jste autem za tři minuty. Sportovní vyžití, kromě možností v areálu, nabídne především samotné moře, město Carevo
s dalšími sportovišti. Vybavení areálu: recepce, lobby-bar, restaurace, panorama bar, pool bar, dětský klub, herna (stolní tenis, billiard), fitness,
masáže, dva otevřené venkovní bazény s odděleným dětským bazénem, jakuzzi , venkovní sportoviště, bar na pláži, slunečníky na pláži, ostraha
areálu 24h denně. Apartmán B33 o celkové ploše 90,47 m2 (včetně společných částí) umístěný ve 3. podlaží budovy s výtahem se skládá z
obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 2 ložnic, 2 balkonů, koupelny s toaletou a další toaletou.
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