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 שכונה יוקרתית ליד נהר המריצה

 בולגריה, פלובדיב



בעיצוב אדריכלי יוצא  דירות מרווחות 60, פרויקט היוקרה הראשון מסוגו בעיר פלובדיב

 ,ירוק באביב ,הרודופיבכל הדירות מרפסות גדולות הצופות לנוף המהמם של הרי  .דופן

  .מושלג בחורף

   Golden View Residence Golden View Residenceהקונספט של הקונספט של 



הנותן מענה לקהלים  , דירות גן ופנטהאוס, חדרים 2-6 דירותהשכונה כוללת מגוון 

שמטרתם לשרת את השכונה והקהילה , שונים וכן שטחים ציבוריים ומסחריים

 .היושבת בה

  ......פנטהאוס ועודפנטהאוס ועוד, , גןגן, , מגוון דירות יוקרהמגוון דירות יוקרה



חדרי המגורים נותנים תחושה  , מכולן נשקף נוף ההרים, לכל הדירות חלונות גדולים

נועד לאפשר זרימה ולתת תחושה של  , תכנון הפרויקט כמכלול, במבט על. של אוויר

 .נופש ופינוק, קהילה, איכות חיים

  נופש ופינוקנופש ופינוק, , שכונה של קהילהשכונה של קהילה



  שכונה ירוקה עם איכות חיים ובריאותשכונה ירוקה עם איכות חיים ובריאות
מועדון ספורט ובית   ,ספא בוטיק, בריכת שחייה, המתחם יתפאר במרכז בריאות יוקרתי

 .ושבילי הליכה לאורך הפארק ,חניות פרטיות ,בשכונה מדשאות גדולות ושלוות .קפה



גשרים   ,טיילת חדשה ,פארקים ,הפיתוח האזורי כולל אגם מלאכותי לספורט ימי

אשר ישביחו משמעותית   ,וכן תשתיות תת קרקעיות מודרניות ,לרכבים והולכי רגל

 .את ערך הקרקעות

  מסביב לפרויקטמסביב לפרויקט



  אודות הארכיטקטאודות הארכיטקט
 Shape Concept Ltd. אחד מהם הוא חריסטו  , הוקמה על ידי ארבעה אדריכלים צעירים

 .סטוילוב

, בתי מלון, קומפלקס בנייני דירות, מבתים פרטיים, צוות החברה עיצב פרויקטים מגוונים 

  פונקציונליותאנו מקפידים על . מבנים מסחריים וציבוריים ואף מונומנטים ציבוריים

, אולם בו בזמן לא פחות חשוב לנו שהעיצוב יהיה עדכני ומעניין, של כל מבנה מקסימלית

אנו מקפידים על תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר על  . הן של המבנה והן של סביבתו

 .מנת להוציא את המקסימום מנתוני השטח

 

 לקוחות החברה 
 Carlsberg Bulgaria 

 Technical University Sofia 

 Nova Trade Ltd. 

 Pioneer Development Ltd. 

 Prime Building Ltd. 

 BIOSET Ltd. 

 Brady Investments Ltd. 

 St. John the Wonderworker     
 Medical center 

 Plovdiv Municipality 

 HGS Group 



  Shape ConceptShape Conceptפרויקטים קודמים של פרויקטים קודמים של 

Resort Apartment Complex Emerald Residential building, Sofia 

Residential building Yoakim Gruevo Resort Apartment Complex Emerald 



Golden View Residence   היא שכונת מגורים יוקרתית באזור המתפתח

 .והאטרקטיבי ביותר של העיר פלובדיב שבבולגריה

  דירה משלכם בעיר מרכזית באירופהדירה משלכם בעיר מרכזית באירופה



  השקעה שנותנת בטחון אישי וכלכליהשקעה שנותנת בטחון אישי וכלכלי
בתוך פחות   .האזור נהנה מביקוש לדירות יוקרה והוא במגמה של עליית מחירים

  .מחמש שנים אנו צופים שמחיר המכירה יכפיל את עצמו
 




