
КУПИ 
В БУРГАС

ЮНИ/2020/02
подкрепено от www.primeabg.com 

списание за недвижими имоти 
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Тук може да откриете мечтания дом!
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С гледка към Булеварда 

Искате ли гледка към булеварда, на която да се насладите, пиейки сутрешното
си кафе? Просторна тераса, където да се любувате на светлините на града и
романтична атмосфера. ПРИМЕА недвижими имоти предлага ексклузивно за
продажба тристаен апартамент с площ от 186 кв. в нова луксозна сграда до
входа на Морската градина. Жилището се състои от голяма всекидневна с
трапезария и кухненска част, две спални, баня с тоалетна, коридор и две
тераси. От всекидневната има гледка към булевард "Богориди", а от спалните
към Морската градина. Просторно жилище с модерни и функционални мебели.
Сградата е с малко апартаменти, луксозни общи части, асансьор и
контролиран достъп.



ЗА КОНТАКТИ:
+359 895 77 76 53  www.ailyaka.com

Къмпинг Айлякъ-вашият летен дом 

Тихият и плитък залив е напълно безопасен за деца;
Имате възможност за ползване на личен джет или лодка. Безпроблемно може да ги
пускате на вода от колесар, а за по-големи плавателни съдове в непосредствена
близост има хелинг и стоянка, 
Равнинният терен и значителните отстояния между терените, дават лесен достъп до
морето, което е само на 20 м. от първа линия. 
Възможност за изграждане на самостоятелни бани и тоалетни към всеки терен.
Спирка на междуградски транспорт на 400 м.

Знаете ли вече какъв ще бъде адреса на летния ви дом ? Южно от Бургас, само на 10
минути с кола се намира новият къмпинг "Айлякъ" разположен на първа  линия море, в
най-тихата и плитка част на залива, с гледка към необятната морска шир. Можете да
разчитате на приятелска атмосфера и гостоприемство, топлина и уют по време на целия
си престой в къмпинга. Ние и всички наши гости уважаваме личното пространство на
другите, съобразявайки се с нуждите от почивка и уединение на всеки.
Защо да изберете къмпинг АйлякЪ? 
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Пастелни цветове в интериора

Примеа недвижими имоти ви представя многостаен, апартамент в супер център на
Бургас. Жилището е модерно, стилно и практично. Напълно обзаведен с високо
качествени мебели. Отлична локация в близост до обществени сгради, градски
транспорт, парк и детски площадки. За любителите на сценичното изкуство
Бургаската Опера и театър "Адриана Будевска" са на броени метри.
Жилището се състои от коридор, просторна и функционално разпределена
всекидневна с обособени три зони: хол, трапезария и кухненски кът, голяма
родителска спалня, две детски спални, две бани с тоалетни и три тераси.
Апартаментът е изцяло изпълнен по дизайнерски проект, като максимално е
използвано пространството, за да бъде създадено удобство и уют на
собствениците.



Професионалното заснемане на
имот с Ники Динов

Професионално се занимавам с интериорна фотография вече повече от 7 години. Този
тип фотография предава красотата на детайлите и богатството на интериорния дизайн.
В съвременният дигитален свят хората преглеждат всичко много бързо. Заснемането на
имот за отдаване под наем или продажба е различно от снимане на хотел за реклама
или дизайнерски проект.
Хубавата снимка на апартамент за продажба може да задържи вниманието и човек да
прегледа обявата по-подробно. Това може доведе и до реален оглед на обекта. Много е
важно снимките да покажат жилището така, както би го видял човек при посещение на
място. Често пъти виждаме снимки в обявите с изкривени перспективи и нереални
пространства. Професионалния фотограф може да представи жилището близко до
реалността, така че клиента да не се изненада когато посети мястото. 
За добрите снимки е важна и подготовката на обекта – всичко да бъде подредено,
излишните неща да бъдат махнати, да е почистено.
Свържете се с мен за да подобрите визуалната комуниакция и да разкриете потенциала
на продавания имот.
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Свежест с дъх на море 

ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба двустаен апартамент в
гр.Созопол с площ от 67 кв.м. на втори етаж. Жилището се намира в новата
част с уникална морска панорама, в малка, нова сграда, построена над
яхтеното пристанище в града. 
Състои се от кухня с дневна, спалня, баня с тоалетна и тераса. Напълно
обзаведено с нови и модерни мебели, електрически уреди в кухнята и
дизайнерски декорирани текстил и аксесоари.
Апартаментът е готов за нанасяне и дава възможност да почивате
пълноценно или да генерирате доход от отдаване под наем на морския Ви
дом.



За контакт: Генчо Радев  + 359 897 888 226

Осветление за дома с Генчо Радев
Благодарение на различни  съвременни
осветителни устройства е възможно  да
се постигне насочена светлина и
напълно да се промени визуалното
възприятие на пространството.
С по-умерена или ярка светлина,
можете да организирате романтично,
тържествено или самотно настроение

Всички отделни части и други елементи
трябва да бъдат хармонично
комбинирани в интериора.
С помощта на правилно разположени
лампи можете визуално да разширите
или стесните пространството. За такъв
случай се използват не един, а няколко
основни източника на осветителни
устройства.

Представяме ви един наш

 модел,  който сами можете

 да разработите в  различни

 дължини,  съчетавайки

 варианти на осветителни тела.
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Типичната къща далеч от шума града, която ни привлича с усещането за уют и
спокойствие, които излъчва. Примеа недвижими имоти ви представя обзаведена
триетажна къща с просторен зелен двор, където да се наслаждавате на топлите
летни дни. Къщата е с РЗП 300 кв.м., парцела е 467 м2. Разпределението е както
следва: 
1 етаж: голяма дневна, кухня, лятна кухня, сауна+фитнес, санитарен възел, стая за
склад
2 етаж: 3 спални, баня с тоалетна
3 етаж: 2 стаи, дрешник, санитарен възел
Напълно мебелирана и оборудвана: слънчеви батерии, камина в дневната с
въздуховод за отопление, камина в кухнята, климатици 8 броя, топъл под, поливна
система, щори на прозорците, четири балкона, голямо стълбище от мрамор,
барбекю, проектор за кино.

Къща извън града
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„Един от най-ценните ресурси на планетата е земята. Земята само може да ти се
отблагодарява чрез своето плодородие, цената и се съхранява и в най-тежките кризи е
от търсените за инвестиция. Така както земеделска земя, така и дворни места в
екологични селски райони са все по-привлекателни. И както е казал Марк Твен
"Купувайте земя, вече не я произвеждат"
ПРИМЕА недвижими имоти продава парцел в кв. Банево, в.з. Боровете с площ от 614
кв.м. Поземленият имот попада в зона за вилно строителство и смесени
многофункционални дейности - жилищни сгради, магазини, заведения за хранене, малки
хотели до 40 легла, сгради за спортни, здравни, културни и др. дейности.
Показатели на застрояване:- плътност: до 20%;- етажност: 7м;- кинт: до 0,8;- процент
озеленяване: 70%

 Земята на Бургас




