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Apartament 4 camere, 91.05 mp utili, 47.31 mpApartament 4 camere, 91.05 mp utili, 47.31 mp
terasa, Valea Prahoveiterasa, Valea Prahovei

ID: ID: 66334AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.07.2022

Cartier: Cartier: Exterior Sud
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 8.538€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2.360,85 € 403.930€403.930€

Persoana de contactPersoana de contact

+40368410333

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: 4
Suprafata Suprafata utila: utila: 47.31 mp
Numar bai: Numar bai: 3
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Demisol /7

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: În construcție

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă

https://www.blitz.ro
https://www.blitz.ro/brasov
https://www.blitz.ro/brasov/vanzari-apartamente
https://www.blitz.ro/brasov/vanzari-apartamente/exterior-sud
https://www.blitz.ro/brasov/apartament-vanzare-4-camere-exterior-sud-blitz66334av
https://www.blitz.ro/brasov/vanzari-apartamente/exterior-sud
https://www.blitz.ro/brasov/vanzari-apartamente/exterior-sud/zona-
tel:+40368410333
mailto:office@blitz.ro
tel:+ 0264-333.777
mailto:office@blitz.ro


5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ ofera spre vanzare apartament rezidential de 4 camere, cu suprafata de 91.05 mp utili plus terasa de 47.31 mp,
pozitionat intr-un ansamblu exclusivist de pe Valea Prahovei, cu acces rapid către Palatul Peleș și restaurante, precum
Taverna Sârbului sau cabana Schiori. Apartamentele dispun de peisaje spectaculoase, în mijlocul naturii, create special
pentru ca tu să te bucuri de o experiență cât mai relaxantă, la munte. Apartamentele spatioase, dispun de finisaje de
cea mai înaltă calitate și amenajări moderne și elegante, cu alte servicii specifice unui hotel de 5 stele. Facilitatiile si
serviciile ansamblului redefinesc standardele de lux si de confort, oferind o experiența unica si memorabilă. Iti oferim 3
variante de cumparare a acestor camere de hotel rezidentiale : Standard (30% semnare si 70% predare), Stadii cu un
discount de 11% ( 20% semnare si 24 transe lunare) si Investitii cu discount de 18% (95% semnare si 5% predare).
Prețul unui loc de parcare este de 8,950 EUR, indiferent de metoda de plată aleasă. Termen finalizare: Octombrie
2022. Prețurile sunt exprimate în euro, nu conțin TVA.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

CASA TA DE VACANŢĂ SAU LOCUINŢĂ
PERMANENTĂ? Apartamentele rezidențiale au cea
mai bună vedere către Valea Prahovei. Fermecător
în toate anotimpurile, muntele surprinde cu peisaje
frumoase și locuri pline de povești, iar natura
desăvârșește ambianța hotelului. Ia o pauza și
bucură-te de liniște!

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.


