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Резиденшъл Парк София’s

News
“Линднер” и “Резиденшъл Парк София” стартират свой нов
проект

Какво ново?
“Линднер” и “Резиденшъл
Парк София” ЕООД стартират
нов проект.
Спортен център Spark.

Баскетболен кош в жк. София
Парк.
РПС‐Парти за Деня на детето.

“Линднер” и “Резиденшъл Парк

започват

съвсем

скоро.

София” стартират през 2013г.

Локацията

своя нов проект “Panorama

непосредствена близост до

Residence

висока

Sofia“

—

седеметажна
включваща

е

в

Сградата

се

превъзходна

отличава
гледка

с
към

процес

на

разработка

Витоша и панорамна гледка

ще

новостроящия се спортен

към

вниманието

сграда,

магазин Декатлон, както и

предимства са близостта до

заинтересовани

70

до Икеа, Бизнес Парк София

планината и спокойната среда

информация

около

града.

Несравними

е

уебсайтът на проекта, който
представи
на
и

на
всички
детайли

с разнообразни

и жк.София Парк. Въпреки

за живеене в съчетание с

около сградата и нейните

квадратури и разпределения,

съседството си до комплекса

отличната

инфраструктурна

разпределения. За повече

както

сградата ще се реализира

обезпеченост и бърз достъп

информация и огледи не се

като отделен проект, който

до важни пътни артерии и

колебайте да ни потърсите

търговски и бизнес локации.

на:

“Panorama Residence Sofia”

Тел: 02/489 9777;
Моб: 0897 577 779;

апартамента
и

подземно

паркоместа

и

ниво

с

мазета.

Партерното ниво ще предлага

ще

търговски помещения и офиси.

удобства

В момента сградата е на етап

Търговската зона на София

груб строеж, а строителните

Парк, но собствен достъп и

може

управление и поддръжка.

вашите близки и приятели. В

работи

по

завършването

и

разполага
и

с

всички

услуги

на

да бъде домът на

rumen.velichkov@lindner‐im.com

1‐ви юни—Денят на детето и на нашето парти
И тази година в “Резиденшъл
Парк София” ще отпразнуваме
заедно 1‐ви юни—Деня на
детето, тази година падащ се
точно

в

събота!

миналогодишното

След

парти,

в

което имаше фокуси и танци,
рисуване и игри, тази година
летвата

е

още

Нека да празнуваме
заедно! :)

по‐висока

вдигната. Обещаваме да си
изкарате няколко вълшебни
часа, изпълнени с различни
забавления

и

предизвикателства,

много

Баскетболен

музика и настроение!
Точен

час и място, както и

повече

кош в София

подробности,

очаквайте през май.

Парк
Още една нова придобивка в
комплекса, още едно място за
спорт и развлечение.
“Резиденшъл Парк София” ще

Спортен център
Spark
Спортен

център

“Спарк”

посрещне пролетта със свое
мини баскетболно игрище. То
в

жк.София Парк отвори врати и
заработи на пълни обороти.
Басейн, сауна, парна баня,

се

намира

непосредствено

след входа на комплекса, до
паркинга

за

посетители.

джакузи, фитнес зала, масажи,

Игрището вече е асфалтирано и

както

предстои да се монтира кош,

и

спортна

зала

за

пилатес, йога и др. вече се
радват

на

посетители

и

разнообразиха ежедневието в
парка, а кафе и протеинов бар
допълват

обстановката.

след

което

ще

очаква

любителите

на

спорта

активната

почивка

и
със

семейство и приятели.

Спортният сентър разполага с
модерно

оборудване

и

професионални инструктори и
треньори. Ако все още не сте
се уверили—направете го!
www.spark-bg.com

Очаквайте следващия брой
през юли!

