


 уксозна резиденция 
на морския бряг



≈  Първокласна локация — Лозенец, плаж “Амбелиц” 

≈  Абсолютна първа линия на морето и перфектен пясъчен плаж 

≈  В съседство с най-добрия ресторант в района Mezze 

≈  Последното престижно място на българското Черноморие 

≈  Впечатляваща сграда с френска архитектура и бляскав интериор

≈  Най-висок клас материали от Италия, Австрия и Германия 

≈  Морски гледки във всички посоки 

≈  Безупречно обслужване и управление. Камериерски услуги. 

≈  Среда от културни и успешни хора 

≈  Атмосфера на разкош, уют и комфорт 

≈  Разумна инвестиция в единствен по рода си имот

 



Лозенец е любимото лятно убежище на хора с висок 

социален статус, артисти и известни личности от шоу 

бизнеса.

Перфектни плажове, кристално чисто море, чудесен 

климат, реномирани заведения и културен нощен живот. 

И в същото време непретенциозната атмосфера на малкия 

морски курорт, запазил тишината и спокойствието, 

близостта до природата…

Belle Époque заема едно от последните свободни места на 

първа морска линия в най-престижния район на Лозенец 

—  плаж “Амбелиц”, до едноименния живописен нос. В 

съседство е най-добрият ресторант в курорта Mezze и 

сърф-училището Oxo. Центърът на Лозенец и всички 

негови емблематични заведения By The Way, Summer 

Mood, Hacienda, са на 5-10 минути пеша.

Първокласна локация



Резиденция Belle Époque е място на интелигентен 

разкош, уют и комфорт. Среда от културни и успешни 

хора, с които можете да общувате и да се забавлявате. 

Позитивно мислещи личности, които харесват Лозенец 

именно заради тази непринудена атмосфера и усещане за 

принадлежност към едно специално общество…

Престижно място



Френска архитектура и вдъхновение от атмосферата на 

Лазурния бряг.

Елегантна постройка с класически форми, символ на 

вечната непреходност на “Хубавото време”.

Строителни решения и елитен дизайн, които няма да 

видите никъде другаде по нашето Черноморие… 

Впечатляваща сграда



Безкомпромисно качество на довършителните работи и изобилие от материали най-висок клас. 

Предимство на естествените елементи— камък по фасадите, настилки от мрамор и дърво…

Оборудване от световни марки и производители.

Материали от най-висок клас



Великолепно оформени общи части на сградата, лоби зона и рецепция. 

Дизайнерски завършени апартаменти “до ключ” с мрамор, травертин и трислоен естествен 

паркет.  Възможност за завършване по индивидуален интериорен проект.

Бляскав интериор



Отделяме внимание на всички нужди на собствениците 

и техните гости. Освен задължителното целогодишно 

обслужване и поддръжка на резиденцията, ние 

осигуряваме и специални услуги, които правят живота 

на нашите собственици безгрижен — обслужване на 

рецепция, охрана, квалифицирани домашни помощници, 

камериерки и детегледачки.

Качество на живот



Ние строим за интелигентни хора, които ценят своя труд 

и инвестират разумно. В Belle Époque купувате късче от 

единствена по рода си морска резиденция. Ваканционен 

дом без аналог във всяко едно отношение!

Цената на имота е ниска за стойността и удовлетворението, 

които получавате…

Разумна инвестиция



Щастието в живота идва от истински стойностните неща. 

Belle Époque носи радост защото събира в себе си място, 

гледки, пясък, плаж, интелект, съседи, приятелство, 

емоции, лукс, разкош, уют, комфорт, спокойствие, 

безгрижие, красота, класика, вечност, принадлежност…

Лозенец!

Радостта от вечните 
ценности







Из статията “Лозенец, лято на морето, в Клуба сред свои...”
Списание PREMIUM Lifestyle, бр. 06/2014 г.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ КОНСУЛТАНТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМЦИЯ, 
ВИДЕО, ПЛАНОВЕ, ЦЕНОВИ ЛИСТ НА СВОБОДНИТЕ АПАРТАМЕНТИ


