Pěkný apartmán s výhledem na moře, Sveti Vlas, Bulharsko

ID nemovitosti BGLKB402
Město Sveti Vlas
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Zahrada Ne
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Stav zakázky Aktivní
Patro 3. patro

Cena 88 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout pěkný apartmán s výhledem na moře ve městě Sveti Vlas v Bulharsku. Apartmán B 402 o celkové ploše 51,89 m2
(včetně společných částí, zastavěná plocha 42,90 m2 + plocha společných částí 8,99 m2) je situován ve čtvrtém podlaží sedmipodlažní budovy B
v resortu Romance Paris. Nachází se v něm obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, jedna ložnice, koupelna spojená s toaletou a terasa
s výhledem na bazén i na moře. Apartmán je součástí krásného resortu a majitelé mohou využívat venkovní bazén s relaxační zónou. Hned vedle
komplexu je známé balneologické sanatorium pro léčbu a prevenci respiračních onemocnění. Ve městě Sveti Vlas se můžete těšit v průměru až
280 slunečným dnům v roce a spoustě čerstvého vzduchu, což z tohoto letoviska činí ideální místo pro relaxaci a odpočinek. Menší pláž je
vzdálená přibližně 250 m a nedaleko naleznete další tři krásné písečné pláže. Letovisko Sveti Vlas leží ve výhodné poloze v místech, kde se
Stará planina noří do Černého moře. Patří mezi jedny z nejstarších osídlení v regionu Nesebaru a je význačné svým příjemným klimatem a
komornou atmosférou v porovnání s většími resorty jakým je Slunečné pobřeží. Spojení s tímto resortem je zajištěno mikrobusy a autobusy. V
okolí jsou krásné lesy pro procházky, ale také vodní park. Ze zajímavostí Svetiho Vlasu Vás dozajista nadchne největší bulharský přístav Marina
Dinevi, který pojme až 300 lodí, dále pak muzeum motocyklů, kostely (např. sv. Blažeje nebo sv. Atanasia Velikého), či křivolaké uličky zasazeny
do svahu. Sveti vlas se pyšní i třemi plážemi s modrou vlajkou: hlavní (Central), Iztok a Nov. Kombinace hor a moře vytváří z tohoto letoviska
místo s jedinečným léčivým klima příznivým pro léčbu dýchacích onemocnění.
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