Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Квартири в Батумі на узбережжі Чорного моря

Грузія - Тбілісі - Батумі

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : GR-B5
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

5/36

Площа

29.3 м

2

Спальні

1

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

200 meters short

Прибутковість

10

Цена

29115€
Додатково

Дитячий майданчик , Критий басейн , гараж , кiнотеатр , ресторан , сауна , територія, що охороняється ,
тренажерний зал , хамам ,

Продаж квартири в Батумі на узбережжі Чорного моря.
Алея Палас» в Батумі - місце з неповторною архітектурою і інфраструктурою, це будинок,
який ви давно шукали!
Комплекс «Алея Палас» в Батумі створені всі умови для затишній, комфортній і повної
вражень життя. До ваших послуг під охороною упорядкована територія, просторий
підземний паркінг на 80 паркувальних місць, фітнес-зал, безпечна дитяча площадка,
відкритий басейн, розважальний центр та інші сервісами для дозвілля та відпочинку.
«Алея Палас» - це простір, приховане від турбот потрясінь зовнішнього світу.Комплекс
квартир в Батумі інтегрований в унікальне природне середовище Батумі.«Алея Палас»
розташовується на узбережжі Чорного моря,а з вікон відкривається чудовий панорамний вид
на море і гори Грузії,що створює гармонійну атмосферу для комфортного проживання.
36-поверховий комплекс в якому будуть побудовані 589 житлові квартири.
0 поверх - підземний паркінг на 80 паркувальних місць
1-4 поверх готель і комерційні площі
На даний момент у продажу квартири з 5-го по 33 поверх житлові квартири.
Одне кімнатні квартири площею - 26.4 м.кв, 29.3 м.кв, 39.9 м.кв,
Двокімнатні квартири площею - 45.2 м.кв і 51.5м.кв,
Трьох кімнатні квартири площею - 74.5 м.кв і 115,7 м.кв
Приваблива вартість, авторська планування, панорамні види - ці та багато інших достоїнств
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квартир в комплексі «Алея Палас» допоможуть вам зробити вирішальний вибір на користь
комфорту, надійності і екологічності. Комфортабельні квартири в новобудові, розташованій
на лоні природи, - нерухомість від забудовника в Батумі мрія багатьох, яка втілена в
реальність!
Один квадратний метр ціна починається від 550 $.
Компанія забудовник пропонує безпроцентну розстрочку на 36 місяців.
Закінчення будівництва-кінець 2018 року.

3

