Pěkný apartmán u moře, Sozopol, Bulharsko

ID nemovitosti BGVM01
Město Sozopol
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2017
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno

Stav zakázky Aktivní
Patro 4. patro
Cena 87 984 €

Dovolujeme si Vám nabídnout velmi pěkný apartmán v apartmánovém komplexu v Sozopolu, který se nachází v bezprostřední
blízkosti té nejmalebnější, 3 km dlouhé písečné pláže v oblasti a současně u přírodního lesoparku „Strandža“ kde se hory noří do
moře a kde si můžete vychutnat jedinečné přírodní památky- písečné duny, zeleň a skalnatá pobřeží, zároveň daleko od hluku a
shonu velkoměsta, v soukromí přírody, ale s veškerým moderním komfortem současně- apartmány odpovídají modernímu životnímu
stylu, aby zajistili pohodlný pobyt svým majitelům. Vzdálenost do centra starobylého Sozopolu je 5,5 km, což je velká přednost
komplexu. Apartmán D 403 o celkové ploše 68,08 m2 ( zastavěná plocha 57,25 + 10,83 m2 spol. části) se nachází ve čtvrtém podlaží
budovy D, skládá se z chodby, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, jednou ložnicí, koupelny s WC a terasy. Apartmán je
kompletně zařízený nábytkem a spotřebiči. V areálu je k dispozici velký venkovní bazén, parkování za předem stanovených
podmínek a další. Město Sozopol se nachází cca 30 km na jih od Burgasu a je považováno za jedno z nejoblíbenějších letovisek v
Bulharsku. Moře, písek a slunce spolu s jeho polohou v blízkosti starého historického města dokazují, že je tato pověst zasloužená.
Město se skládá ze staré a nové části. Pokud se budete procházet malými uličkami starého města , uvidíte mnoho starých domů,
můžete navštívit muzeum a galerii anebo se podívat na lodě v přístavu . Nová část Sozopolu je místo, kde se soustřeďuje většina
hotelů, restaurací a zábavných zařízení.
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