Реджина Маре

За комплекса &ndash; РЕДЖИНА МАРЕ
Южното черноморско крайбрежие е най-популярната и посещавана българска дестинация . Съхранената
девствена природа, мекия климат и благоприятните условия, които предлага районът, са оползотворени
по максимално добрия начин. Тук са разположени най-елитните български курорти, които очароват с
луксозната и комфортната си обстановка. Дългите и широки плажни ивици, както и топлата морска вода
привличат все повече туристи от страната и чужбина.
&ldquo;РЕДЖИНА МАРЕ&rdquo; е луксозен апартаментен комплекс , разположен на удобно и
леснодостъпно място на самата плажна ивица в слънчевия Царево. Той е проектиран и изпълнен
съобразно максималния комфорт на обитателите му, с всички задължителни удобства за пълноценна
морска почивка.
Комплексът се състои от 1 партерно и 5 жилищни нива. Сградата предлага избор от 1-ни, 2-ни
апартаменти и студия с квадратури между 40 кв.м и 120 кв.м. Всичките те са обособени в три секции,
всяка от които има отделен асансьор и луксозно изпълнени общи части.
Комплексът е луксозно завършен с:
външна силикатна мазилка от CAPAROL®, CHEMIPLAST® и BAUMIT®
фасадна дограма от PVC профили
система, остъклена със стъклопакети
климатизирани общи части с испански гранитогрес и италиански технически мрамор
луксозни асансьори с автоматични плъзгащи врати

Апартаментите разполагат с:
врати - фолиран MDF
под - теракотни плочи тип паркет
стени - боядисани с латексови бои в светли тонове
климатик - сплит система с режим на отопление и охлаждане
бани - облицовани с фаянсови плочи, декорирани с фризове, оборудвани със санитария и хромникелови
смесителни батерии, производство на Ideal Standard® и кристални огледала
Всички апартаменти в комплекса се предлагат с безплатно кухненско обзавеждане.
&ldquo;РЕДЖИНА МАРЕ" разполага с рецепция, лоби бар, ресторант, търковски обекти, плувен басейн с
бар, spa-център, спортен център, бизнес център, интернет зала, фризьорски салон, детска площадка,
лекарски кабинет, целогодишна охрана, паркинг.
Комплексът разполага с модерна и луксозна обслужваща зона, изцяло съобразена с удобствата на
собствениците и гостите му. За чистотата и комфорта на апартаментите са осигурени ежедневни
камериерски услуги и румсервиз, които ще обслужват имотите през целия сезон.
На собствениците на имоти се предлага договор за обзавеждане, както и следпродажбен мениджмънт.
Цените на апартаментите са от 1200 &ndash; 1520 Е/м2
Царево

Царево, известен в миналото като Василико и Мичурин, е град и пристанище в Югоизточна България.
Разположен на малък залив на 65 км. югоизточно от Бургас, на магистралния път Е-87. Градът е
административен център на община Царево.
С името Василику градът се споменава най-рано от арабския географ Идриси през XII в. Но останките на
амфори и римска керамика от 4-6 век, открити при археологическите разкопки северно от Царево, сочат,
че тези земи били населявани от късноантични времена. Останките от средневековна крепост се намират
на южния полуостров на Царево. Тя е построена на края на нос Кастро и предствавлява четириъгълна
постройка.
Градът е прочут с риболова си, но още по-широка известност имало неговото традиционно
корабостроене. Заливът някога е представлявал пристанище за големи плавателни съдове. Двете
крайбрежни скали били обаче опасни при силен източен вятър и корабите обикновено го отбягвали. Сега
новото пристанище на Царево дава подслон на рибарски лодки и корабчета до съвременни модерни яхти.
От 1995 г. то е обявявено за международно.
В началото на осемдесетте години на XIX век, градчето силно пострадало от стихиен пожар, затова сега
се дели на стара и нова част; последната е строена през деветдесетте години на XIX век.
В стария квартал ,,Василико&rsquo;&rsquo; се намира църквата ,,Св.Троица&rsquo;&rsquo;, построена
през 1810 г. В нея има запазени икони, рисувани от иконописци като Йоан Зограф, Димитър Зограф,
Тодор Зограф, свидетелствуващи за съществуването на по-стара църква. Най-почитани са иконата на Св.
Никола, покровителят на моряците и рибарите, и иконата на Йоан Кръстител.
В община Царево се намира най-старият резерват ,,Силкосия&rsquo;&rsquo;, обявен през 1933 г. А от
самото градче започва националният природен парк ,,Странджа&rsquo;&rsquo;.
Всяка година в края на май в общината се провеждат празници на изкуствата, а през лятото са дните на
Нептун и фестивала на мановия мед.
Уникалният природен пейзаж от море и гористи склонове на Странджа планина с екзотични флора и
фауна в съчетание с традициите и автентичността на странджанските обичаи и култура създават
прекрасни предпоставки за туризъм &ndash; екологичен, яхтен, риболовен, ловен, фото- и хобитуризъм.

