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Квартири в Елітному комплексі в Батумі

Грузія - Батумі - Батумi

Тип : Квартири

Опис і характеристики
Лот : GR-B3
Тип

Квартири
1

ﬂoor/ﬂoors

15/19

Площа

49.35 м 2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

250 meters short

Прибутковість
hypotech

Є

Цена

65621€
Додатково

Критий басейн , гараж , кiнотеатр , кімната для дітей , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна ,
територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Квартири в Елітному комплексі в Батумі
Реалізація проекту Metro City почалася 2015 році.
Проект розташований на узбережжі Чорного моря в Батумі (Грузія), на новому бульварі. У
проекті інтегровані три готелі з різними концепціями, три казино, торговий центр,
конференц-зали, об'єкти харчування, кінотеатр, боулінг центр і елітні апартаменти.
Резиденція складається з трьох будівель. В рамках проекту Metro City на продаж
представлено близько 700 елітних апартаментів і пентхаусів з чудовим видом на море.
Резиденції включають в себе дві будівлі та складаються з квартир різних типів, включаючи
студіо, пентхауси, дуплекси і інші з приватної паркуванням.
Готелі та резиденції мають повну інфраструктуру, яка включає: панорамні ресторани на даху
і всередині будівлі, казино, СПА, басейн, тераси, торговий центр, об'єкти харчування,
спортзал, кінотеатр, боулінг центр, A la Carte ресторани, ігровий майданчик для дітей,
відкритий басейн, закритий пляж із золотим піском і яхт клуб.
"МетроСіті" також надає особливі умови експлуатаційних послуг.
Ви можете придбати апартаменти для власного відпочинку: близькість моря, панорамні види
з терас, повна інфраструктура в крокової доступності, кращі грузинські ресторани,
прекрасне грузинське вино, світові казино, нова сцена театру, куди з'їжджаються
найвідоміші артисти та показуються світові прем'єри, а головне грузинська гостинність і
щедрість.
У продажу є апартаменти з чудовим видом на море.
Ціни на продаж апартаментів визначені на 2015/2016 і на закінчення будівництва в 2017.
Висота поверху і вид на море впливають на ціни.
Початкова ціна складав 1425 доларів за м2.
Площа квартир від 38 до 300 м2.
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