




„Панорама Парк Запад 2“ се състои от три жилищни 

сгради, просторен озеленен вътрешен двор с детска и 

спортна площадка, подземен и наземен паркинг. 

Комплексът отговаря на най-новите и актуални 

тенденции в изграждането на модерни и функционални 

градски жилища. Изложенията и вътрешните 

разпределения на апартаментите ги правят комфортни за 

обитаване, добре осветени, практични и лесни за 

обзавеждане.
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Изберете Вашето жилище в тази 

част на Пловдив, за която всеки я 

определя като „белите дробове 

на града“. На метри от Гребната 

база и Парк „Отдих и култура“!

На 5 минути от центъра на 

Пловдив!
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Затворен комплекс

Поддръжка на общи части и градина

Игрална площадка

Контролиран достъп и видео наблюдение

Подземен паркин и гаражи

Обзаведени апартаменти по избор

Външен фитнес
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Луксозни апартаменти построени с опит и качествени 

материали!
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Луксозни апартаменти за всяка нужда!

Панорама Парк



Панорама
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Направете ПЕРФЕКТНАТА ИНВЕСТИЦИЯ на 
правилното място, в точното време, при 
коректния инвеститор с богат 
международен опит в изграждането и 
управлението на жилищни сгради, 
ваканционни комплекси и офис-сгради!

За нашите клиенти

Преференциално банково кредитиране



Панорама Парк

Всеки апартамент разпола с: Всеки апартамент разпола с:

ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ЗОНА ЗА ОТДИХ

ВЪНШЕН ФИТНЕС

ТЕЦ

24/7 ВИДЕО ОХРАНА

ВИДЕО ДОМОФОНИ

ЛУКСОЗНИ ОБЩИ ЧАСТИ

ШУМОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДА6000 m2 ЗЕЛЕНА ПЛОЩ
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ОБЗАВЕЖДАНЕ НА АПАРТАМЕНТА

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ЗАРЯДНИ ЗА ЕЛ. АВТОМОБИЛИ

Услуги по желание на клиента на 
гарантирано по-ниски цени от 
пазарните!



Концепцията на “Панорама Парк 

Запад” е вдъхновена от стремежа 

за създаване на приятна и 

балансирана архитектура, която да 

се впише безупречно в цялостната 

визия на квартала и да дообогати 

съществуващата паркова зона.
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Сбъднати

Мечти



Парк

„Отдих и култура“

Гребна База

СБАЛАГ Селена

Супермаркет Лекси

МОЛ Пловдив

Ж.К. „Христо Смирненски“
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Панорама Парк

гр. Пловдив, кв. “Смирненски”, ул.”Рая” №9

office@panoramapark.bg

(+359) 88 2111 777

(+359) 88 3777 666

Инвеститор

“ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

гр. Пловдив

кв. “Смирненски”, ул.”Рая” №9

тел: 032 280 072

office@gertgroup.com

Уеб сайт Каталог


