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Апартаменти в Лімасолі з трьома спальнями

Kiпр - Лімассол - Лімассол

Тип : Iнвестиції
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Опис і характеристики
Лот : Kp-v9
Тип

Iнвестиції

ﬂoor/ﬂoors

22/26

Площа

150 м 2

Приміщень

3

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

30 meters short

Прибутковість

5

hypotech

Є

Цена

2399000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Критий басейн , Ландшафтний дизайн , Ліфт ,
Наземна парковка , Поруч пляж , Стіни зі звуко і теплоізоляцією , гараж , з меблями , кiнотеатр , открытый бассейн с
водными горками , ресторан , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал ,

Апартаменти в Лімасолі з трьома спальнями в житловому комплексі Limassol Del Mar.
Багатоповерховий елітний житловий і комерційний проект розташований на головній
набережній Лімассола в самому центрі міста і займає ділянку довжиною 170 метрів. З
території проекту відкривається панорамний безперешкодний краевид на море. Дель Мар по
праву вважається найбільшим житловим комплексом класу люкс по всьому острові.
Проект удостоєний міжнародної архітектурної нагороди в категорії висотний
багатофункціональний комплекс міжнародного рівня.
Дизайн комплексу виконано британської архітектурною компанією Беной, яка має
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багаторічний великий досвід розробки висотних багатофункціональних комплексів.
Проект складається з двох будівель 20 і 26 поверхів відповідно. Всього в проекті 168
одиниць житлової нерухомості і 31 одиниці комерційної нерухомості, все з
панорамним видом на море.
Всі об'єкти відрізняються чудовим панорамним видом на море, високими стелями,
високоякісної обробкою, сучасним дизайном, великими верандами, системою «розумний дім».
Висококласні фінішні оздоблення, брендова сантехніка, дощові душові, гарячі ванни, "смарт"технології, освітлення "від-кутюр", система відео розваг - все це передбачено, щоб
забезпечити вишуканий стиль життя в Дель Марі та гарантувати відсутність будь-яких
проблем.
В комерційній частині комплексу буде розташована вся інфраструктура, включаючи
ресторани з авторською кухнею і брендові магазини.
Для мешканців комплексу передбачено 5 * консьєрж-сервіс, а також підземна парковка, два
басейни, фітнес-центр, спа-салон, дитячий майданчик.
Термін завершення будівництва 4 квартал 2020 року
Ціна : € 2 399 000 Плюс ПДВ
Характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип нерухомості: Апартаменти
Спальні: 3
Відстань до моря: 30 м
Ванни: 2
Крита площа: 150 м.кв
Басейн: Загальний
Меблі: Частково
Відстань до супермаркету: 5 хв.

Допоможемо вибрати та купити нерухомість у Лімассолі та надамо комплексні
консультації щодо купівлі нерухомості Південного Кіпру, а також надаємо повний супровід
угоди. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації, вказаної на сайті через
WhatsApp, Viber, Telegram.
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