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Rīgas rajons / Piņķi / Parka
Dzīvoklis
Jaunais projekts
2
2/3
49.00 m2
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TV:
Autostāvvieta:
Cena:

Jā
Jā
Jā
Izīrē: 550 EUR

Apraksts

Lielisks 2-istabu dzīvoklis 2. stāvā daudzdzīvokļu kompleksā Saliena ar platību 49 kv.m.. CLASSIC sērijas dzīvoklis
sastāv no viesistabas apvienotas ar virtuvi, guļamistabas . Dzīvokli ir iespējams izīrēt ar pilnu iekšējo apdari un
iebūvētam mēbelēm.
Mums ir pieejama informācija par visiem dzīvokļiem šajā projektā, kuri tiek piedāvāti pārdošanai un īrei. Papildu
informāciju par dzīvokļiem un projektu var iegūt, sazinoties ar mūsu speciālistiem. Papildinformācija par projektu ir
pieejama šeit.
Saliena piedāvā augstākās klases apartamentus ar papildu ērtībām īpaši iedvesmojoša dzīves stila radīšanai: golfa
laukums, biznesa parks, plānotais tirdzniecības parks, dažādas izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Saliena ir izveidota ideālā vietā starp Rīgas pilsētas centru un Jūrmalas kūrortpilsētu, tāpēc ir nodrošināta ar lieliskām
transporta iespējām. Šī ir ļoti zaļa, nošķirta un mierīga vide, kas vienlaikus ir tikai dažu minūšu brauciena attālumā no
Starptautiskās lidostas “Rīga'', dažādiem lieliem iepirkšanās centriem, Jūrmalas zeltainajām pludmalēm un rosīgā
Rīgas pilsētas centra. Saliena iedzīvotāji tuvajā apkārtnē var arī baudīt dažādas īpaši viņiem radītas iespējas.
Šis projekts ir mazstāvu ēka ar gaišām un plašām telpām, lieliem logiem un balkoniem, no kuriem paveras skats uz
parku un golfa laukumu. Katrs dzīvoklis ir rūpīgi izplānots līdz sīkajai detaļai, ir ārkārtīgi energoefektīvs un sniedz
ērtu, praktisku un pievilcīgu dzīves telpu tās iedzīvotājiem. Augstākās kvalitātes nekustamā īpašuma projekts ir
paredzēts nelielam iedzīvotāju skaitam, lai saglabātu mieru un klusumu. Saliena Jūsu izvēlei piedāvā 1-3 guļamistabu
dzīvokļus ar platību no 44 līdz 150 m2. Divu un trīs guļamistabu dzīvokļos ir divas vannas istabas. Šie praktiskie,
funkcionālie un pārdomātā plānojuma dzīvokļi ir izsmalcināti, bet daudzpusīgi izmantojami. Visi dzīvokļi ir
energotaupīgi, jo katrā no tiem ir individuālā apkures, gaisa dzesēšanas un ventilācijas sistēma. Profesionālu
interjera dizaineru komanda katram klientam rada individuālu interjera dizaina projektu, nodrošinot neatkārtojamu,
pēc pasūtījuma veidotu gala apdari.
No šīs mājvietas stiepjas privāts tiešais ceļš uz Salienas golfa laukumu, tāpat iedzīvotajiem ir pieejams parks, meža
parks, bērnu rotaļlaukums un citas atpūtas zonas.
Alīna Merca
Īres un pārdošanas speciāliste
GSM: + 37129642499,
E-mail: alina@mgroup.lv
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