
Към настоящият момент в комплекс HUNTER’S BEACH са построени две мострени вили за 

потенциални купувачи. 

 

Предложение за двете построени вили с обща площ 290 кв. м.: 

Вилите са двуетажни с подземни помещения, с железобетонна конструкция и тухлени стени.  

За направата на външната фасада е използвана комбинация от гладка и декоративна замазка, 

облицовката е от естествен камък и дърво. Външните стени и пода са с топлоизолация.  Конструкция 

на покрива - дървена, покрита с керемиди “Брамак”. 

Вътре в помещенията са използвани естествени материали. Подовото покритие в спалните и  в 

гостините е с ламиниран паркет. В кухнята, трапезарията и корридора – керамогранит.  

Стените и таваните на стаите – боя с декоративни елементи.  

PVC стъклопакети.  

Интериорни варти - MDF. 

Напълно оборудвани санитарни помещения: керамични плочки на стените и подовете, раковина, душ 

кабина, тоалетна чиния, аксесоари.   

Отопление – камина с въздуховоди във всяка стая и климатици. 

Пълна мебелировка по индивидуален проект. 

Веранда в двора с барбекю. 

Във всяка вила има гараж за един автомобил. 

Разпределение на помещенията по етажи: 

Подземен етаж: площ 105 кв.м.: помещение за футнес, сауна, стая за отдих и технически нужди. 

Първи етаж площ110 кв.м.: коридор, гостна с кухня и трапезария с обща тераса, спалня за гости с 

тераса, тоалет, баня  и вътрешна стълба.  

Втори  етаж площ 75 кв.м.: две спални с обща тераса, баня, тоалет, коридор.  

Комуникации: 

Електричество: РVC канали по проект, разпределителни щитове, гръмоотвод и заземяване; 

Вода и канализация; 

Интернет, кабелна телевизия, домофонна система. 

 

Стойността на напълно завършена къща с обзавеждане, заедно с гараж и земя: 365 000 евро без 

ДДС. 

 

Схема на плащане: 

• депозит 2000 евро – резервационна такса – заплаща се от купувача при избор на построената къща. 

Регистрира се фимра на купувача в България; 

• 30% (с отчет  на 2000 евро) – се заплащат в течение на 7 дни след подписване на предварителният 

договор за покупко-продажба на къщата с земята; 

• 70% - се заплащат на части, според съглсуван с купувача график.  


