PASKUTINĖ GALIMYBĖ ATRASTI
SAVO NAMŲ UOSTĄ.
Paskutiniai apartamentai ant jūros kranto.

Ant jūros kranto

Kompleksas
pusiasalyje
Moderni
architektūra

Išskirtinė vieta
„Šventosios vartai“ įsikūrę unikalioje ramioje vietoje
– ant Baltijos jūros kranto, istorinio Šventosios uosto
pašonėje.
Modernios architektūros apartamentų kompleksassuprojektuotas pusiasalyje, kurį suformavo Šventosios
upė, ir iš trijų pusių yra skalaujamas v andens.
Pro apartamentų langus atsiveria vaizdasį upės žiotis, Baltijos jūrą ir auksines kopas. Aktyvus Šventosios
miestelio gyvenimas verda tolėliau, tad atvykę į antruosius namus netrukdomi mėgausitės gamtos apsuptimi ir apartamentų t erasoje girdimu jūros ošimu.
PRIEPLAUKOS G. 14, PALANGA 00305

Išpuoselėta teritorija
„Šventosios vartų“ kompleksas išsidėstęs didžiulėje teritorijoje, kur jūsų patogumui išpuoselėtos bendrosios erdvės.
Įrengta vaikų žaidimų aikštelė, grilio zona su pavėsinėmis
ir smėliu padengta poilsio erdvė, kurioje patogiai įsitaisius
ant medinių gultų gera gaudyti saulės spindulius.
Gamtos apsuptyje esančio komplekso teritorijos apželdinimą įkvėpė vieta. Įrengti želdynai atkartoja aplink esančią
natūralią augmeniją – taip natūrali gamta pratęsiama jos
nenaikinant ir nekeičiant.
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Jūsų apartamentai
Apartamentų plotas | 76,28 kv. m
Kambarių skaičius | 3 (2 erdvūs miegamieji)
Terasa su vaizdu į upės žiotis ir jūrą | 15 kv. m
Automobilio parkavimo vieta cokoliniame aukšte, po apartamentais | 1 vnt.
Sandėliukas cokoliniame aukšte, po apartamentais | 2,9 kv. m

Apartamentai

Langai įjūros pusę

Vaizdas pro langus
Apartamentai yra pirmame aukšte ir yra vieninteliai
visame aukšte.
Svetainės ir miegamojo langai orientuotiį jūros pusę –
matosi ne tik jūra ir auksinės kopos, bet irranka pasiekiamos Šventosios upės žiotys.
Antrojo miegamojo langai orientuoti į rytų pusę, kur
atsiveria vaizdas į išpuoselėtą vidinio kiemo teritoriją.

Vitrininiai langai

Vieno filingo
ąžuolinės durys

Ąžuolinės
grindys

Pilna apdaila
Apartamentuose sumontuoti vitrininiai langai, leidžiantys maksimaliai
mėgautis šio gamos perlo grožiu.
Apartamentai yra pilnai įrengti kokybiškomis medžiagomis – tereikia pasirūpinti baldais.

Išmanūs sprendimai
Apartamentai pritaikyti tiek trumpam pabėgimui iš miesto,
tiek komfortiškoms ilgesnėms atostogoms.
Gerą savijautą apartamentų viduje bei nedideles energijos
suvartojimo sąnaudas užtikrina įdiegti šiuolaikiški
sprendimai, tarp kurių šildymo ir vėdinimo sistema orasoras, taip pat oro
kondicionieriai.
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendimai yra
autonomiški ir patogiai valdomi nuotoliniu būdu.

Šildymo ir
vėdinimo
sistema
oras-oras

Užtikrintas saugumas
Nors kompleksas turi natūralią apsaugą – iš trijų pusių jį
supa upės vanduo, visą projekto teritoriją juosia tvora.
Taip suformuojamas uždaras kiemas, į kurį patenkama pro
rakinamus vartelius. 
Į teritoriją automobiliu patenkama pro vartus, kuriuos
gyventojai ir svečiai gali patogiai atidaryti telefonu.
Taip pat yra įrengtos ir prie apsaugos pulto prijungtos vaizdo
stebėjimo kameros.

Noriu įsigyti
360 000 €

pradinė kaina

Apartamentai parduodami aukcione rugsėjo 14 d.
DAUGIAU INFORMACIJOS TEIRAUTIS:
Rasa Gustaitė | rasa.gustaite@realco.lt| +370 641 55 013

