Útulný apartmán v blízkosti moře, Sozopol, Bulharsko

ID nemovitosti BGO19273
Město Sozopol
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ne
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Nezařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro Přízemí
Cena 57 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout útulný apartmán v blízkosti moře ve městě Sozopol v Bulharsku. Apartmán o ploše 68,22 m2 (včetně společných

částí) je situován v přízemí třípodlažního apartmánového domu. Nachází se v něm předsíň, dvě ložnice, koupelna, toaleta, obývací pokoj s
kuchyňským koutem a dvě terasy. Je vybavený klimatizací a bezpečnostními dveřmi. Apartmán je součástí novějšího komplexu, tudíž mají
majitelé k dispozici užívání služeb jako recepce, vrátný, 24-hodinová ostraha, parkoviště, společný bazén, zahrada, vířivka a gril. Vzdálenost k
moři je přibližně 180 m. Malebné historické městečko Sozopol se nachází 35 kilometrů jižně od Burgasu. Stará část města byla vyhlášena
architektonickou a historickou rezervací, chráněnou UNESCO. Původně zde bylo raně bronzové osídlení již v 5. tis. p. n. l. Později zde žili
thrácké kmeny až do příchodu milétských Řeků, kteří tu v roce 620 p. n. l. založili osadu Apollonii Ponticu. Postupně se město stalo významným
obchodním, politickým, kulturním a duchovním centrem, které ale kromě rozkvětu zažilo i úpadek a začlenění nejprve do Římské říše, poté do
Byzantské i Osmanské, kdy se Sozopol stal spíše rybářskou a vinařskou osadou. Nový rozvoj znovu započal až v 19. století. Sozopol má
jedinečnou atmosféru, dřevem obložené domy v úzkých uličkách, fíkovníky v zahradách, domácí vinice. Umělci zde vystavují v galeriích i na
ulicích svá díla. Objevíte tu báječné pláže i centrální park, archeologické muzeum. Kousek od města se nachází přírodní park Ropotamo nebo
klášter sv. Jana Křtitele na protilehlém ostrově sv. Ivana. Moře, písek a slunce spolu s výbornou lokací města dokazují, že je ideální volbou nejen
pro zasloužený odpočinek na letní dovolené, ale i skvělým místem pro celoroční bydlení. Sozopol právem patří mezi jedny z nejoblíbenějších
destinací Bulharska.

Vyřizuje:
Violeta Borisova
+420 774 865 014
violeta.borisova@alexandriareal.cz

Tel.: +420 222 512 996, +420 606 686 912, +420 774 865 014
Email: info@alexandriareal.cz
Adresa: Vodičkova 714/25, 110 00 Praha 1

