
Home » Brașov » Vanzari apartamente » Bartolomeu » Penthouse - 3 camere, Arca Residence

Penthouse - 3 camere, Arca ResidencePenthouse - 3 camere, Arca Residence

ID: ID: 61646AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 02.06.2021

Cartier: Cartier: Bartolomeu
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.120€ 
Rata lunara: Rata lunara: 654,61 € 112.000€112.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Alina TituAlina Titu
Sales Manager

+40 368 410 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40368410333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr.15-
19, et 1

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 100.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 17 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Casă - vilă
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune apartamente 3 camere într-un ansamblu rezidenţial modern, compus din 3 imobile de tip P+2+M, într-
o zonă liniştită a oraşului, la 5 minute de Centrul Istoric sau Centrul Civic al oraşului, precum şi la 1 minut de Centura
Braşovului. Complexul vă oferă o privelişte încântătoare spre masivele Piatra Craiului şi Postăvarul, aflându-se în
imediata apropiere a Hipermarket-urilor şi la 2 minute de Paradisul Acvatic ! Complexul dispune de locuri de parcare
supraterane şi subterane pentru toate apartamentele, spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii. Totul într-un climat
de siguranţă, accesul pe proprietate fiind permis doar locatarilor. Toate apartamentele beneficiază de finisaje
moderne, terase generoase, acces facil la etajele superioare cu liftul, precum şi acces pentru persoanele cu
dizabilităţi. Pentru cei care doresc o zonă de relaxare şi recreere, apartamentele de la parter beneficiază de grădini
individuale. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru investitie!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Brașov. © BLITZ. Agentie Imobiliara Brașov. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr.15-19, et 1

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


