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Ключова дума:
простор+  3 5 9  8 8 4  0 7 0 7 0 7

ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба многостаен апартамент с площ от
158 кв.м. в к-с "Възраждане". Жилището се предлага на тапа и се намира в нова сграда
с Акт 16 и отлично изпълнени общи части: асансьор и светло и стълбище. Състои се
от широко антре, просторна всекидневна с обособени зони за кухненски кът,
трапезария и хол.  Има две спални и кабинет, който може да стане трета спалня или
дрешник, две бани с тоалетни и три големи тераси. 
Обадете се да ви разкажем повече и да организирате своя оглед!

www.primeabg.com



Културен Дом НХК

Културен дом на нефтохимика вече е красив модерен център, в който всеки ще може
да усеща артистичния дух на Бургас. Осем многофункционални и напълно обновени в
синхрон с новите тенденции зали са на разположение за културни събития от
различно естество. "Зрителната зала" е най-голямата, с въртяща сцена и носи името
на големия композитор Тончо Русев като признание за неговия талант и творчество.
"Камерната зала" е оборудвана с огледала и станки за балет, може да се използва и
като картинна галерия. Две нови зали са обособени в надстройката, подходящи за
балет, изложби, семинари и презентации. Има няколко ателиета, които може да се
използват за обучение по музика и рисуване. Фоайето е многофункционално, с
възможност за провеждане на изложби. По стените са монтирани големи монитори за
излъчване на видео материали и презентации. Изцяло е възстановен и откритият по
време на реконструкцията стенопис с нестинарки, който сега се намира в
библиотеката към клуба. Друга новост в Дома на нефтохимика е вътрешен двор, в
който е обособена сцена за провеждането на концерти.
Творческият сезон в Дома на нефтохимика беше открит с благотворителен концерт
"Да дарим възможност", а информация за предстоящи събития може да откриете на
страницата им във Фейсбук.

Културен Дом НХК



Милена Моллова
+359 884 556605

Дом за цялото семейство
ПРИМЕА недвижими имоти продава топъл и просторен
апартамент с три спални в ж.к. Братя Миладинови. Състои
се от южна всекидневна с кухненска част, три
самостоятелни спални, едната със собствена баня, втора
баня и още две тераси. Намира се в близост до детска
градина "Вълшебство". Сградата е тухлена, с асансьор и
добре поддържани общи части. Организирайте своя оглед и
сами открийте повече предимства.



Сдвоявайки тези противоположности заедно, Pantone се надява да подчертае концепцията за
подкрепа. Ultimate Grey беше избран да представи практичността като символ на солидните
и сигурни елементи, които приемаме за вечни и които осигуряват стабилна основа, докато
Illuminating носи оптимизма  - светло и весело жълто, символ на живота, напоен в топла
слънчева енергия: две неща, за които всички можем да се съгласим, ще бъдат приветствани и
оценени през 2021г. „Трябва да усетим, че всичко ще стане по-ярко - това е от съществено
значение за човешкия дух“ казва екипът зад селекцията. Избрана заради посланието си за
„позитивност, подкрепена с твърдост“, Леатрис Айземан, директор на Pantone Color Institute,
смята, че това е комбинация от цветове, която ни дава устойчивост и надежда“. 
"Работата ни е свързана с психологията на цвета, с това, как един или друг тон влияят на
състоянието на човека като цяло. Обикновено членове на нашия екип пътуват по целия свят,
споделяйки съображенията си. Всякакви визуални впечатления, дори сленг думички, всичко се
взима предвид и се разглежда при дефинирането на Цвета на годината".
От 60-те години на миналия век Pantone разбира и популяризира значението на цвета. Като
изобретатели на Pantone Color Matching System (стандартизирана система за
възпроизвеждане на цветове, използвана в различни индустрии), Pantone диктува цветовете,
които виждаме в печата, боята, текстила и пластмасите. Трябва да отбележим, че
съобщението винаги  се очаква широко в модната, текстилната и дизайнерската индустрия. 
И така, какво ще донесат 2021г. и годината на Illuminating and Ultimate Grey? Само времето ще
покаже.

Цветов ете  на  Pantone  за  2021 г .  



За да сте в добра физическа форма, купете апартамент до корта! Предлагаме ви
светъл двустаен апартамент в центъра на Бургас, на пешеходно разстояние от
Морската градина. Състои се от хол, кухня, спалня, баня, широк коридор и голяма
тераса. Отлична инвестиция!
Обадете се за оглед и повече информация. 

Милена Фандъкова 
+359 884 556602

Гл едайте  с л ед ващият г ейм  от
тера сата  ви !



През 2020г. възприехме живота на открито поради
необходимост. Позволи ни да избягаме от четирите
стени и толкова ни хареса, че не бързаме да върнем
партито в затворени пространства. Ето защо Etsy
прогнозира, че friluftsliv (живот на открито) ще бъде
водеща тенденция през 2021 година. Контактът с
природата е лечебен и след такава трудна година, не
е изненада, че толкова много  му се наслаждаваме. 
Ето три начина през 2021 година да прекарате повече
време на открито:
Създайте свое собствено външно пространство
Търсенията в мрежата за градински мебели и външни
отоплителни уреди са двойно по-големи от тези през
последните пет години. Заедно с желанието да сме
навън идва и засиленият интерес към крайградските
домове. Покупка на къщи с двор е новия тренд. Хората
искат да пренесат удобствата, отвътре навън.
Оставайки вкъщи по-дълго търсят разнообразие в
жилищните си пространства като места за сядане в
двора, одеяла за прохладни вечери и игри на открито.
Опознайте природата  
С ограничени дейности на закрито, през 2020 г. всички
се насочиха към паркове, къмпинги и места сред
природата. Велосипеди и екипировка за къмпинг
излетяха от рафтовете на магазините.
Тенденцията продължава и през 2021 година. Навън
сред природата е един от най-добрите начини да
останете балансирани през това стресиращо време.
Независимо дали избирате физически приключения
или релаксиращо време на двора, ключът е  да се
наслаждаваме на чист въздух.
Внесете вън вътре с Фън Шуй
Консултанти по Фън шуй препоръчват да внесете в
дома природни елементи и тяхната лечебна енергия.
Растенията, изображения на природа и етеричните
масла вършат работа, така че изберете всичко,
което ви вдъхновява. Кухнята е добро място за
билкова градина или картина с ябълки, които са
символ на мир и просперитет. Маслото от канела
прогонва негативизма - нещо, което всички бихме
могли да направим през тази година!
Ако все още не сте открили вашия дом с зелено
кътче, разгледайте офертите в сайта на Примеа
недивижим имоти.              www.primeabg.com

Friluftsliv - живот на открито



Къща край морето
ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба самостоятелна триетажна къща на 50
м от южния плаж и крайбрежната улица в с. Равда. Имотът е  със застроена площ от 637
кв.м. и двор 700 кв.м. На първи етаж  е разположена просторна всекидневна, кухня, спалня
със самостоятелна баня и тоалетна и още една отделна тоалетна. На втори етаж  има
четири спални, всяка със собствено санитарно помещение, мокро помещение и тераса.
На трети етаж има самостоятелен  апартамент с хол, спалня, баня с тоалетна и южна
тераса с гледка към морето. Сутеренът се състои от пет помещения- котелно, склад,
фитнес и тенис на маса. Къщата се предлага с наличното обзавеждане и оборудване,
климатизирана и готова за живеене. Дворът е отлично поддържан. В задната част е
изградена барбекю зона с пещ. Има гараж и паркоместа пред него. 

Милена Моллова  +359 884556605



"Щастливият човек
 е щастлив в дома си".

Лев Толстой

Заедно ще открием вашето щастливо място!


