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списание за недвижими имоти 
и още нещо

Тук може да откриете мечтания дом!

Welcome home
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Нашето ценово предложение е
точност и удобство.

Един от най-търсените имоти за инвестиция са ваканционните имоти или
такива с потенциал за отдаване под наем. ПРИМЕА недвижими имоти
предлага за продажба просторно студио в сграда Ултима, на площад
Тройката, в Топ център на Бургас. Отлична локация, осигуряваща бърз
достъп до обществени институции, градски транспорт и търговски обекти.
Имотът е напълно обзаведен, оборудван, отговарящ на всички изисквания за
удобство, достъпност, комунални и модерни услуги. Сградата е луксозно
завършена, с отлични общи части, магазини и кафе. Повече за
предимствата ще ви разкаже брокера на имота.



Изберете фин цвят - вместо силни ярки цветове, изберете успокояващи нюанси или
палитра от меки едноцветни тонове. Помнете теорията на цветовете: нежните
нюанси на синьото, лавандуловото или зеленото се считат за спокойни и ведри.
Богатите тонове с бежови кафяви нюанси носят настроението за уют и комфорт.
Изберете изчистени линии - една спалня трябва да изглежда уютна и семпла,
изискана и елегантна, независимо от стила на декориране, който сте избрали.
Обзаведете спалнята си само с това, от което се нуждаете. Аксесоарите трябва да
бъдат сведени до минимум. Изберете красиво произведение на изкуството, подредете
няколко семейни снимки, добавете цветя и свещи и сте готови.
Осигурете достатъчно място за съхранение - за да добавите към спалнята усещане
за спокойствие, съхранявайте нещата извън погледа. Стаята ще изглежда по-ведра и
просторна. Използвайте нощни шкафчета, пейка за съхранение на допълнителни
чаршафи, одеяла и възглавници. Може да поставете плитки кутии под леглото,
скривайки ги с красива кувертюра.
Включете няколко опции за осветление -  в една спалня е добре да има няколко вида
осветление. Едно да осветява цялата стая, добавяме и малки лампи,които да
фокусират светлината за четене и други дейности, а акцентната светлина добавя
мека осветеност на стените.
Нека вашата спалня бъде истинско бягство - опитайте да се дисциплинирате,  като
не допускате мобилния си телефон, компютър, телевизор в спалнята. Създайте място
за почивка и възстановяване. Ще се радвате да имате стая, посветена на четене, сън и
романтика.

Как да декорираме красива спалня
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Ах каква , ах каква синева,
Гледка, на която може да се наслаждавате всеки ден. Това е само една от
терасите на този многостаен апартамент на ул. Александровска. ПРИМЕА
недвижими имоти продава ексклузивно мезонет с три спални в новопостроена
сграда на главната търговска улица, в близост до пл. Тройката. Мезонетът е с
площ 221,85 кв.м., самостоятелно разположен на 7- ми и 8- ми етаж.Изложението е
изток - запад. Нивото на завършване е на тапа, което дава възможност да
предадете вашия собствен стил и усещане за дом.
На първо ниво са разположени голяма дневна с трапезария и кухненски кът, спалня
с дрешник, баня с WC, антре, две тераси, от които се разкриват невероятни
панорами.
На второ ниво има две спални, баня с WC, дрешник, антре, две открити тераси и
една покрив тераса.
Сградата е луксозно завършена с облицовка от Врачански камък, парапети от
ковано желязо, PVC дограма в антрацитно сив цвят, хидравличен асансьор. 



От две години ларгото на Бургас грее с нова визия, съчетала иновативни
технолигии  и артистичен архитектурен стил.
„Булеварда“ на Стария Бургас е станал дом на множество ресторанти,
кафенета и малки магазини, където може да се насладите на освежаващо
питие, вкусен обяд или да си купите сувенир за спомен. Създадени са нови
зони за отдих, забавление и социални контакти, които ви потапят в
атмосферата на градския живот.
Нови художествени елементи допълват артистичния характер на Богориди. 
Фонтанът на кръстовището с ул. "Пейо Яворов“ е напълно реставриран и
допълнен с една склуптурна композиция "VIA PONTICA“, включваща малко
момче и птици, напомняща за стиховете на Недялко Йорданов. 
Срещу него е поставена “Рибарска мрежа“ с цели три метра дължина,
направена изцяло от естествени материали като гранит, мрамор, смалт и
други. Емблематичният Грамофон е изцяло реновиран, вече може да свири и
около него е създадена кът за отдих с пейки, цветя и водни ефекти. 

Богориди – пътят, който води 
до морето



Преди входа на морската градина е вписана мозайката "Карта на стария
Бургас". Историята на града през различни периоди като са подчертани
улиците и историческите сгради, запазени и до днес.
Къде обаче са скрити умните технологии?
На някои улични лампи има монтирани плоскости тип масичка, които имат
USB портове за зареждане на мобилни устройства и електрически превозни
средства. От там се излъчва и безплатен wifi интернет за всички
преминаващи наоколо.
Самите лампи са ниско-енергийни, с вградени детектори, които измерват
температура на въздуха, сила на вятъра, влажност, атмосферно налягане,
замърсяване на въздуха и ниво на шум.
Интегрирана система активира поливане на цветя, разпръскване на водна
мъгла за разхлаждане през лятото и регулиране на уличното осветление.
ICT Cluster разработиха мобилното приложение VR- Бургас за виртуална
разходка на обекти в историческия център на града, която ще бъде
обогатявана с времето. С тази иновация отправяме поглед към бъдещето
на Бургас!
Богориди поражда нотка сантимент у всеки в този град. Споменем ли
„разходка“ пред нас изниква картината на Булеварда, която стопля
сърцето.



Булеварт - мрежа на сетивата 

www.boulevart.bg
 https://www.facebook.com/BoulevartBurgas/ 

Една инициатива на Община Бургас, която обединява хората на изкуството
и предприемачите да работят заедно и в синхрон за градската култура във
всеки смисъл на думата.
„Мрежа на сетивата“ е всъщност маршрут с любимите места и кътчета  в
Бургас.  Към момента членовете на инициативата са 19 обекта и всеки,
който желае да се присъедини, е добре дошъл. За последните почти две
години по проекта се случиха поредица от интересни събития, а в обектите
от мрежата гостуваха различни артисти, което допринесе за творческата
атмосфера на града.  
Изключително интересни и перспективни творчески идеи бяха осъществени
през изминалата година. Музика, танци, театър, Stand up комедии, филми,
изложби, рисуване на открито, бяха представени по различен начин  от
нашите членове, всеки със своя индивидуалност и дух. Инициативата
БулевАРТ е за случки и хора, защото там бизнесът подкрепя и създава
изкуство, като работи  ръка за ръка  с различни автори и творци. В
БулевАРТ всеки може да открие своето място и да задоволи своята
вътрешна потребност да създава и следва изкуството. Последвайте ни!

Всичките истории, кадри, места  и случки можете да видите на:
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 Бизнес възможност до Булеварда

Подарете на вашия бизнес отлична локация и той ще ви се отблагодари с
по-добри резултати. ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба
помещение със статут на заведение на пешеходната улица "Богориди".
Помещението е на две нива, в отлично състояние, без оборудване. На
първо, партерно ниво с чиста площ от 125 кв.м са разположени бар и
просторна търговска зала за клиенти. На второ, сутеренно ниво с площ
от 40 кв.м. са разположени офис, склад и подготвителни помещения. Има
възможност за поставяне на външни маси. Отлична локация с голям
човекопоток и в непосредствена близост до Морската градина. Подходящо
е и за други видове дейности като в момента е отдадено под наем и има
гарантиран доход.



Морето е муза! Необятната морска шир притежава неописуемо очарование и
тайнственост. Когато отвориш вратите на Света Анастасия застиваш от
красота и магия. Тишината те обгръща, морския бриз те гали, безкрайното
синьо те омиротворява. И ти вече знаеш, че си го намерил – не просто хотел
на морския скален бряг, а истински дом, за всеки сезон, и всякакъв повод,
който те привлича със своето очарование и магичност и се завръщаш,
отново и отново.
Поглези се. Отпусни се. Съзерцавай. Това е време само за теб и за срещата с
теб! Забави потока от мисли. Забрави ежедневните грижи и забързания
ритъм.  Осигури почивка на тялото и душата си. Поглези сетивата си. За
това мечтаеш и това търсиш! И за това е необходимо време… отдели си
повече… при нас, в Света Анастасия.

Място, но което копнееш да бъдеш и зима и лете. Вече го има.
 Специално за теб!

www.stanastasiahotel.com +359 885 858 523 

Малък къс синьо безвремие



ул. Цар Симеон 37 ; ул. Фердинандова 38 ;  ул. Сливница 8

coffee
 with love


