
Velmar Estate

Апартаменти

Имот в България. Апартамент с изглед към морето в Балчик.

Queeen’s View- това е вашият идеален ваканционен дом на брега на Черно море!

 Комплекс Queeen’s View е разположен в красивия морски град Балчик, в същия този град, където се намира

Двореца на Румънската кралица Мария Александрина Виктория Сакскобургготска (1875-1938). Двореца е

построен през 1924-1937 и е бил планиран от италианските архитекти Америго и Августино. Паркът на

двореца е проектиран от швейцарския градинар Юли Джени, който е служил като главен градинар в двореца

на руския цар Николай II. В момента дворецът е реставриран и отворен за посетители.

 Комплекс Queeen’s View е с обща площ от 4 256 кв.м. и е само на 250 метра от плажа. Комплекса разполага с

24 часова охрана. Около комплексът има красив парк. 

 В комплекса има два жилищни блока, всеки от които има по пет етажа. Пет входа с 1 или 2 апартамента на

етаж, общо 51 апартамента с една спалня, студия или тристайни апартаменти. Всеки вход има отделен

асансьор. Във всеки апартамент има просторна тераса с изглед към морето. На партерния етаж са

разположени СПА център със сауна, турска баня и джакузи с обща площ от 190 кв.м. Комплекса разполага и с

открит паркинг за 37 автомобила и външен басейн. Останалата част от комплекса е създадена като място за

отдих и почивка. Архитектурата на сградата, спокойните кътчета в парка и изгледа към морето, създават

усещане за комфорт и спокойствие.

 Закупуването на апартамент включва правото да се ползват спа и фитнес център.

 • Цена: 39 990.00 EUR  
• ID 936  
• Град Балчик 
• Брой спални: 1 
• Брой бани: 1 
• Етажи: 5 
• Парцел: 4256 
• Застроена площ: 50 
• В регулация да  
• Изглед към парк, към море, към басейн  
• Екстри климатик, басейн, сауна, паркинг  
• Включва Завършена през: 2012, мебели, кухненско оборудване, оборудване за

баня, охранителна система, интернет, цифрова телевизия, Електричество, вода,
канализационна система, ламиниран паркет, плочки, климатик, асаньор  

• Разстояния към парк,към море,към басейн  
• летище Варна: 35km 
• летище Бургас: 170km 
• плаж: 250 



• магазин: 100m 
• ресторант: 50m 
• яхтено пристанище: 2km 
• аптека: 500m 
• болница: 1km 
• голф игрище: 7km 
• автобусна спирка: 100m 
• училище: 2km 
• Балчик: 0m 
• Добрич: 24km 
• Каварна: 17km 
• Албена: 3km 
• Златни Пясъци: 13km 
• Варна: 35km 

Условия за плащане 

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

                                

                                
                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                                                



                                                                

                                

                                

                                

                                                                

                                
                                

                                                    

                                
                                

                  

                                    

                                

                                

                  

                                


