
Апартаменти за продажба в Поморие



УНИКАЛНА ЛОКАЦИЯ
„Гардения Палас“ е апартаментен комплекс разположен 

на уникален естествен провлак на Поморийския 
полуостров в непосредствена близост до 5-звездния 

Гранд Хотел Поморие – Медикъл СПА.

 В началото на тясната ивица земя, отделяща 
Поморийското езеро от Черно море, между

 два бряга в хармония с линията на провлака.





Фасадата на „Гардения Палас“ е с впечатляваща орнаментика, като е изградена от
 италиански камък „Травертин Ноче“ - уникален с шоколадовите си нюанси.

Травертинът е естествен камък, който в днешно време често се използва в 
интериора и екстериора на най-луксозните и модерни къщи в света.

 
Той съчетава твърдост и студоустойчивост, както и способността да задържа топлина.



Едноспални апартаменти
25 Едноспални апартамента с квадратура от 85,18 кв.м. до 125,92 кв.м. са с изглед море, като имат по една тераса.

 
7 Едноспални апартамента с квадратура от 109,87 кв.м. до 130,63 кв.м. са с изглед море и езеро, като имат по две тераси.



Двуспални апартаменти
57 Двуспални апартамента с квадратура от 119,61 кв.м. до 173,19 кв.м. са с изглед море и езеро, като имат по две тераси. 



Триспални апартаменти
7 Триспални апартамента с квадратура от 149,11 кв.м. до 204,87 кв.м. са с изглед море и езеро, като имат по две тераси.





Освен прекрасната си локация, „Гардения Палас“ предлага удобства и среда от най-висок клас.
 

На разположение на собствениците са обществен плаж пред самата сграда, два външни басейна – детски и за 
възрастни, впечатляваща градина, открит паркинг, подземен паркинг с директна връзка с апартаментите, 

ресторант с външна морска тераса, СПА център с парна баня, сауна, закрит басейн, няколко масажни студиа, 
хидромасажни вани и фитнес с гледка към морето.

Голямо богатство до луксозната сграда е Поморийското езеро, което, освен с лечебната си кал, е известно с това, че е 
резерват и орнитоложки център, в който гнездят над 200 вида птици, много от които от защитен вид.

Сутрешният птичи крясък събужда 
усещането за досег до природата.





За повече информация и продажби:
+359 886 311 001 | reserva�ons@gardenia-palace.com | www.gardenia-palace.com

Морски луксозен имот на бряг, където морето и езерото се срещат...
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