Искаш ли да имаш собствена къща с двор близо до София?
Искаш ли да живееш в сигурен денонощно охраняван град?
Искаш ли да живееш в парк, а гледката ти да е с Витоша и Рила?
Искаш ли сам да избереш как да построиш къщата си?
Имаш право на избор, когато строиш своя дом!

КЪЩА НА ЦЕНАТА НА АПАРТАМЕНТ
ПЪРВОКЛАСНА ЛОКАЦИЯ
УНИКАЛЕН ЕКСКЛУЗИВЕН РАЙОН
ПОСТОЯННА ОХРАНА И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
МЕСТА ЗА ОТДИХ И РЕЛАКСАЦИЯ

Иницииране и създаване на приказно
селище, на вълнуващо от архитектурна
гледна точка място, разположено в Плана
планина. Разположение – между столицата
София и Самоков, в близост до олимпийския
ски курорт Боровец и Витоша и в близост до
големия язовир Искър, върху приблизително
2 000 декара (1 декар = 1000 кв. м.), в
съседство с 1 800 декара гори. Селището ще
представлява архитeктурен модел за напредък,
високи стандарти и качество на живот, в една
изключителна пасторална среда.

МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СРЕД ПРИРОДАТА, НО БЛИЗО ДО ГРАДА
АТРАКТИВНА ЦЕНА
225 СЛЪНЧЕВИ ДНИ

Показаните типове сгради са само част от нашите предложения.
Изборът на твоя дом може да стане и по индивидуален проект!
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Визията на проекта е да се развие селище за пример със зелен
изглед и инфраструктура и да се даде възможност на семейства
от среден клас да си купят собствен дом с квадратура от 100 кв.м,
до 300 кв.м и парцел от най-малко 500 кв.м.

Еднакъв социално-икономически профил на живущите – средна и висока средна класа
Период до 2 години за построяване на къщите
Отлични възможности за инвестиция – първите купувачи могат да очакват голяма
възвращаемост на тяхната скромна инвестиция до 5-7 години.

Ние продаваме парцели на индивидуални инвеститори,
които да си построят свой собствен дом.
Ние се грижим за хармоничния архитектурен дизайн на
къщите, както и на целия проект.
Ние ще изработим инфраструктурата финансирана от
жителите.
Ние ще останем като доставчик на различни услуги, когато
проектът бъде напълно завършен.

Теренът има прекаран водопровод и инфраструктура за електричество
Предвидено е развиване на социална инфраструктура – детски градини, магазини, спортни
съоръжения, медицински кабинет и др., както и на транспортни услуги и поддържане на общи части.

Ще създадем зелен комплекс за за над 500 семейства още през първата фаза.
Инвестиран капитал: 25 милиона евро.
Актив: около 2000 декара урбанизиран терен без тежести или
възбрани.
Местоположение: до с. Плана – 30 мим. от София, 20 мин. от
Боровец, 10 мин. о Белчин баня и язовир Искър.
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