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На ул."Елин Пелин"
Знаете ли, че в Бургас има
улица, която всяка година
празнува? Всички съседи
организират събитие и се
забавляват. Прииска ли ви
се да живеете там? Това е
възможно с новата ни
оферта за просторен
тристаен апартамент.
Състои се от дневна с
кухненска част, две спални,
голяма светла баня с
тоалетна и голяма тераса
с гледка към пристанището
на гр. Бургас. Жилището се
продава изцяло оборудвано
и обзаведено. Намира се в
близост до детски градини,
училище, магазини и
театър "Адриана Будевска". 



Home
Away
From
Home

Ограничителните мерки и все по-редки пътувания
доведоха до нови тенденции на пазара на недвижими
имоти. Брокери отчитат, че все повече българи
предпочитат да заменят апартамента си в града за
спокойна къща с двор. Най-голямо търсене и нови
сделки има в София, Варна, Бургас и Велико Търново.
Търси се спокойствие, уют и зелена природа, далеч от
големия град. Селските имоти са новата перспектива,
както за пенсионирани семейства така и за много
млади. 
С налагането на дистанционния начин на работа и
развитието на технологиите може да си позволим да
намерим своя дом и на километри извън града.
Ако и вие търсите или предлагате дом по-близо до
природата, брокерите на Примеа недвижими имоти са
готови да ви осигурят необходимото съдействие. 

www.primeabg.com  +359 884 070707



Къща в Българово
Спокойствието, свободата и гледката през прозореца -
всичко е зелено! ПРИМЕА недвижими имоти продава къща с
площ от 60 кв.м., гараж 16 кв.м. и дворно място 1250 кв.м. в
гр. Българово. Къщата се състои от три стаи, коридор,
мокро помещение и баня. Изцяло с южно изложение, носещо
допълнително светлина и топлина. Отстрани на сградата
има три помощни помещения. Гаражът е с лице към улицата.
Има кладенец. Намира се на асфалтирана улица в близост до
центъра. Българово се намира на 20 км. от Бургас. Има
редовен транспорт, магазини, училище и детска градина.
Всичко необходимо за пълноценен живот извън големия град.

За подробна информация: Милена Моллова +359 884 556605



трябва да е топъл и гостоприемен,
светилище, което никога да не искаме да
напуснем. Споделяме ви няколко лесни начина
да постигнете това.
• Използвайте текстури, които привличат
погледа и ви карат да искате да ги докоснете.
С тях ще създадете онова желано усещане за
уют и ще добавите мигновена доза
идентичност. От меки възглавници, кадифени
дивани до плетени завивки, смесвайте и
съчетавайте текстури, които са
привлекателни на допир. 
• Килимът е чудесен начин да свържете
частите на една стая и да създадете визуален
интерес. Ако стаята изглежда празна или
стерилна, точният килим ще добави характер
и ще придаде завършеност.
• Разбира се, всяко легло се нуждае от одеяло и
чаршафи, но може да добавите още уют в
спалнята с множество одеяла и текстури.
Наслояването е дизайнерски трик за създаване
на по-привлекателно легло.
• Стайните растения и свежите цветя са един
от най-лесните и достъпни начини да
направите дома си по-жив и гостоприемен.
Инвестирайте в няколко декоративни вази,
направете свои собствени аранжименти, които
да поставите на плотове, масички и скринове в
целия ви дом.
• Ако в домът ви все още има само празни
стени без изкуство, отделете време да
потърсите вашите произведения. Независимо
дали ще намерите местен художник, дали ще
направите нещо сами или просто ще се
доверите на някоя галерия,  надграждането на
стените ви може бъде чудесен начин да
създадете по-привлекателно пространство .
• Домашните любимци могат да бъдат най-
добрият начин да превърнете дома си в място,
което никога не искате да напуснете. Ако сте
обмисляли да осиновите нов приятел,
помислете за всички споделени моменти, които
ще имате в дома си и побързайте!

Домът



Предколедни
подаръци

WWW.PR IMEABG .COM

Луксът да живееш в центъра на града и всичко, от което имаш нужда да е на
ръка разстояние! ПРИМЕА недвижими имоти продава просторен тристаен
апартамент с отделна кухня в центъра на Бургас до ПМГ. Апартаментът е
със застроена площ 89,34 кв.м., в тухлена сграда. Състои се от хол, кухня, две
спални, баня, отделна тоалетна и две тераси. Югозападното изложение
добавя слънце и топлина. Продава се необзаведен, с възможност да добавите
вашата представа за уют и дом. 

За повече информация: +359 884 070707



www.planetum.bg

Най-новата бургаска атракция - Научен център "ПланетУм", отвори врати na 30
Октомври 2020г. в сградата на Морска гара - Бургас. Той е място за малки и
големи откриватели, жадни за знание. По забавен начин и в експериментална
среда деца и родители ще откриват в Научния център отговори на сложни
въпроси и любопитни факти от областта на точните науки, технологиите,
подводната археология и астрономията."ПланетУм" съдържа три експозиционни
зони и 20 образователни инсталации. Голямото човешко пътешествие във
времето е представено в три експозиционни зони - "Иновации", "Енергия" и
"Откривателство", в които инженерните и природни науки стават по-
привлекателни и разбираеми. 20-те образователни инсталации имат за цел да
разкрият на посетителите необятния и интересен свят на точните науки, като
всяка от тях носи отделно научно съдържание и ще провокира и малки, и големи да
изпитат своите знания и умения. В Научния център най-малките откриватели
могат да се превърнат в капитани на подводница в зона за активна игра, която
пресъздава морско дъно с много риби и корали. Могат да чуят гласовете на
птиците чрез една от инсталациите, или собственоръчно да създадат
водовъртеж като прочутия Маелстрьом. (източник: burgas.bg)

Научен център "ПланетУм"



ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба изключително
уютен двустаен апартамент. Имотът се намира в саниран блок
в ж.к. Зорница, в близост до обществен транспорт,
супермаркети и  детски градини. С топло югоизточно изложение
изложение, на площ от 72 кв.м. са разположени слънчева
всекидневна с две усвоени тераси, отделно остъклена тераса,
кухня, спалня и баня с тоалетна. Имотът е топлофициран и се
продава напълно обзаведен и оборудван. 

Двустаен апартамент в Зорница

За подробна информация: Ива Стойкова +359 884556603



Коледа е празникът на вълшебствата – времето, в което вярваме
по-силно от всякога в нашите мечти.
Украсяване на коледната елха е една от най-разпространените
традиции, свързани с празнуването на Рождество Христово. Макар
че днес коледната елха се счита за християнски обичай, всъщност
той възниква в древността. Вечнозелените дръвчета
символизират вечен живот. Те са сред най-значителните части от
празничния обред. Постепенно украсите на елхата стават по-
богати. Коледните дръвчета се обкичват с гирлянди, множество
светлини и коледни играчки.
Обикновено на върха на коледната елха стои голяма звезда, която
символизира пътеводната звезда, показала пътя на тримата
мъдреци при раждането на Иисус Христос.
Популярна украса за елхите са и ангелчета, топките в най-
разнообразни цветове, захарните пръчки и понякога свещички. Най-
използваните и типични коледни цветове са червеният и
златният. Ако закачате ангелче на елхата можете да си
пожелаете нещо и поверието гласи, че ще се сбъдне.
Хората започват да украсяват елхата с гирлянди през 17 век. В
гирляндите е закодирано и друго силно послание - смирено да
помислим за пътя, който извървяваме с неговото начало,
цикличност и край. В християнския свят камбаните имат
изключително въздействащо присъствие. Техният звън,
оповестяващ свят на доброто и любовта трябва да отекне до
човешките души и да ги призове към милосърдие и
благотворителност.
Запалената свещ е елемент от широко разпространена традиция
при много народи и има различни тълкувания. При коледните
символи тя е свързана със светлината на небесата, със
слънчевата топлина и светлина, с любовта, страстта и
надеждата. Светлината ни помага да видим верния път.

Изберете своята украса, своите символи и сътворете своята
Коледна магия! 

Коледна украса 



Коледа е празник – уют. Дом, топлина и вкусна храна. Миризмата на
канела, джинджифил, портокалови кори винаги носи коледно чувство.
Ето рецептата на Примеа за Коледни бисквитки, с която да
зарадвате своите близки!
Съставки
300 г брашно
300 г меко масло
120 г пудра захар
120 г царевично нишесте и щипка сол
Инструкции
Пресейте брашното, добавете нишестето и щипката сол,
разбъркайте.
Разбийте маслото с пудрата захар до кремообразна консистенция и
изсипете към брашното.
Омесете до гладко тесто.
Оформете на топка, завийте с домакинско фолио и приберете в
хладилника за 30-40 минути.
Разточете тестото на по-дебела кора и изрежете с кръгла форма
(или други форми, ако желаете) бисквитки.
Направете с клечка за зъби дупчици по всяка.
Подредете бисквитките в тава, застлана с хартия за печене, и
изпечете на 180 градуса, докато съвсем леко се зачервят по
крайчетата. Споделете с любимите хора!

Коледни бисквитки


