
Цени на жилищни площи, започващи от 650 /м2 с вкл. ДДс



За контакт:

0988 170 856, 02 454 12 70
info@borovetsgardens2.com
www.borovetsgardens2.com 

Ексклузивен мастър-агент по продажбите: Ипотечно финансиране:

ЦЕНИ НА ЖИЛИЩНИ ПЛОЩИ, ЗАПОЧВАЩИ ОТ 650 /М2 С ВКЛ. ДДС



BOROVETS
GARDENS APARTMENTS

Разположен върху изящните северни склонове 
на Рила, на 1300 м надморска височина, комплекс 
Borovets Gardens Apartments може да бъде Вашето 
любимо място за събиране на спомени - ски, разход-
ки в планината, планинско колоездене, безценно 
време със семейството както през зимата, така 
и през топлите сезони. Лифтовете и екопътеки-
те в непосредствена близост до комплекса при-
канват към приключения, след които се отдавате 
на релакс в сауната и басейна – на разположение 
на всички собственици на апартаменти в Borovets 
Gardens Apartments. 



Боровец
Боровец е най-старият и най-големият планински курорт в България. Историята на курорта да-
тира от 1896г., когато генерал Тантилов построява първата вила за почивка, а впоследствие 
княз Фердинанд построява двореца „Царска Бистрица“. Следвайки примера на българския княз и 
цар, редица други по-заможни българи започват да строят в Боровец вили за отдих и почивка.

До средата на 20 век е известен с името Чамкория , което в превод от турски език означава 
„борова гора”. През 60-70-те години на миналия век започва строителството на първите хо-
тели и почивни станции, които са неразделна част от днешния облик на курортния комплекс. 

Леснодостъпен от цялата страна - само на 50 минути от София и 60 минути от Пловдив, Бо-
ровец предлага отлични възможности за почивка през цялата година.



През зимата
Borovets Gardens Apartments безспорно е идеалното място за зимен спорт! 

Боровец е един от най-големите български ски курорти по дължина и капацитет на ски писти-
те и съоръженията. Сгушен във вековните борови гори на Рила планина, курортът разполага с 
25 писти с различна степен на трудност и 12 лифта и влека.

l   Съоръжения за биатлон

l   1 парк за фристайл: Snow Park Borosport 

l   Детски снежен парк “Borokids”

l   8 осветени писти за нощно каране - 
 “Мартинови Бараки 1, 2, 3 и 4”, “Ротата”,  
 “Иглика”, “Рила” и долната част на ски-път “Ситняково”

l   Брой оръдия за сняг в ски-центрове “Ястребец” и 
 “Ситняково”: 175

l   Възможности за фрирайд и ски туринг

l   Надморска височина на базата на курорта: 1300 м
l   Най-висока ски точка: 2560 м

l   Маркирани ски писти: 58 км
l   Мусаленска пътека: 12 км

l   Посоки на склоновете: С, СЗ, З
l   Писти за ски бягане: 35 км



През топлите месеци
Превърнете Borovets Gardens Apartments във ваше убежище за отдих сред прохладата и спо-
койствието на вековните иглолистни гори, поляните осеяни с цветя и билки, многобройните 
езера и заснежените върхове!

Отправна точка на много туристически маршрути и излети в Рила планина, локацията предла-
га и отлични условия за любителите на колоезденето, скалното катерене и алпинизма.



ЗАЩО BOROVETS GARDENS APARTMENTS?

l Borovets Gardens Apartments е идеалното място за щастливи мигове сред природата –  
ски през зимата и туризъм през всички сезони

l Като собственици на апартамент в Borovets Gardens Apartments, вие получавате безплатен 
достъп до басейна, както и 50% отстъпка за всички спа услуги в рамките на комплекса

l Като една от най-популярните дестинации за туризъм в България, Borovets Gardens Apartments e

Oтдайте имота си под наем в месеците,
в които няма да го използвате за лични цели! 

инвестиция
с висОкА рентАБилнОст



Вашият комфортен апартамент в  

Borovets Gardens Apartments - с една или две спални



Вашето уютно студио в  

Borovets Gardens Apartments



Тяло A

Вашият дом в Borovets Gardens Apartments



Тяло B

Вашият дом в Borovets Gardens Apartments



Тяло Е

вашият дом в Borovets Gardens ApartmentsВашият дом в Borovets Gardens Apartments




