
Velmar Estate

Къщи/Вили

Луксозна Бутикова Вила на чудесна локация в град Балчик на метри от морската алея.

Прекрасна бизнес инвестиция с гарантирана възвращаемост! 

Вилата е клас лукс - Бутиков Имот! 

Намира се в една от вилните зони на град Балчик, на доста комуникативно място, с
ерфектна инфраструктура. 

Разполага с чудесна морска панорама към Балчик и Яхтеното Пристанище. 

Вилата се отдава под наем през летния сезон, като заетостта и е между 12 и 15 седмици
при цена от 1 890 евро на седмица. 

Басейна е отопляем с термопомпа ASTRAL POOLS, също така до басейна има и отопляемо
джакузи с йонизатор за пречистване на водата. 

Всички материали по довършителните работи на вилата са от естествен камък и масивно
дърво. 

Четири спални, три бани, една тоалетна, дневен тракт, просторен двор, камина, барбекю,
прожекторен екран на барбекюто, гараж и парко място за два автомобила. 

Вилата има потециала да се отдава и целогодишно под наем, като очакваната
възвращаемост е до 10% на година! 

 • Цена: 390 000.00 EUR  
• ID 1231  
• Град Балчик 
• Брой спални: 4 
• Брой бани: 3 
• Етажи: 2 
• Парцел: 600 
• Застроена площ: 220 
• В регулация да  
• Изглед към море, към градина, към улица, към гора, към басейн  



• Екстри климатик, басейн, камина, барбекю, паркинг, гараж  
• Включва Завършена през: 2017, мебели, кухненско оборудване, оборудване за

баня, охранителна система, интернет, цифрова телевизия, Електричество, вода,
септична яма, ламиниран паркет, плочки, климатик  

• Разстояния към море,към градина,към улица,към гора,към басейн  
• летище Варна: 45km 
• плаж: 5km 
• магазин: 20m 
• ресторант: 20m 
• яхтено пристанище: 5km 
• аптека: 5km 
• болница: 6km 
• голф игрище: 10km 
• автобусна спирка: 20m 
• Добрич: 30km 
• Каварна: 17km 
• Албена: 7km 
• Златни Пясъци: 15km 
• Варна: 22km 

Условия за плащане 

2 000 Евро резервационен депозит.
 20% на предварителен договор.
 80% на окончателен договор и прехвърляне на собствеността.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                



                                
                  

                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                


