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The team of ADIS expresses its best
wishes for success and prosperity
during the coming new year!
Екипът на АДИС Ви пожелава успех
и просперитет през новата година!

Деян Кавръков,

CRE, CIPS, CLHMS
CEO

Идеален център, София, бул. Патриарх Евтимий 17
РЗП: 605 кв. м. / 6510 кв. фута
Сутерен: пет стаи, WC
I eтаж: кухня, дневна, салон с камина,
дневна с голяма тераса (зимна градина), WC
II етаж: четири стаи, дневна, баня, два балкона
III етаж: две стаи, кухня, баня
Предимства:
 лесен достъп  камина  гараж за две коли (32 кв. м.)
Месечен наем: EUR 4200

Downtown, Sofia, 17 Patriarh Evtimii Blvd.
Gross External Area: 605 sq. m. / 6510 sq. ft.
Basement: five rooms, WC
I floor: kitchen, reception hall, living room with spacious
terrace (greenhouse), WC
II floor: four rooms, living room, bathroom, two balconies
III floor: two rooms, kitchen, bathroom
Advantages:
 easy access  fireplace  two-car garage (32 sq. m.)
Monthly rent: EUR 4200
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Изкуството на достъпния лукс

„Когато прекрачите прага на Embassy Suites, Вие
ще разберете, че пред Вас е едно ново измерение на
понятията комфорт и лукс. Насладете му се с всичките
си сетива.“
Деян Кавръков, CRE, CIPS, CLHMS
Управител на АДИС ЕООД
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Еmbassy Suites е търговска марка на АДИС ЕООД. Всички права запазени.

www.adis.bg/embassysuites

The Art of Affordable Luxury

When You enter Embassy Suites You will realize that You face a whole new
dimention of luxury and comfort. Enjoy it with each sense.
Deyan Kavrakov, CRE, CIPS, CLHMS
CEO of ADIS Ltd.

Еmbassy Suites is a trademark of ADIS Ltd. All rights reserved.

www.adis.bg/embassysuites
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Embassy Suites е внимателно планиран и проектиран
ансамбъл от 80 апартамента, съобразени с вкуса
и на най-взискателните клиенти. Независимо дали
се използва за жилищни или инвестиционни цели,
жилищният комплекс се отличава с елегантност,
модерни архитектурни решения и абсолютно внимание
към детайла.
Жителите на Embassy Suites имат лесен достъп до
централната сграда на комплекса. В търговската част
на централната сграда се помещават: банков салон,
ресторант, кафе бистро, съвременен фитнес център,
видеотека, фризьорско ателие и др. удобства.
Жилищният комплекс с контролиран достъп Embassy
Suites е планиран в две части: зона Парк и зона Сити.
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Зона Парк: състои се от девет 4-етажни блокчета,
разположени сред парково пространство от 8,5 дка.
Отстоянието на блоковете един от друг е съобразено
с изискванията за комфорт и ненарушаване на личното
пространство.
Апартаментите в тези жилищни блокове са със
застроена площ от 116 кв. м. - 211 кв. м.
Зона Сити: мултифункционална 8-етажна сграда: два
търговски етажа (2000 кв. м.), на които ще бъдат
разположени банков салон, кафе бистро, фризьорски салон,
химическо чистене, видеотека, фитнес, ресторант
и кетъринг за собствениците на апартаменти + 6
жилищни етажа.
Застроена площ на апартаментите: 99 кв. м. - 250 кв. м.
Еmbassy Suites е търговска марка на АДИС ЕООД. Всички права запазени.

www.adis.bg/embassysuites

Embassy Suites is a carefully planed and performed ensemble
of 80 apartments for the most discerning occupants. Be it as
a private residence or an investment real estate, the complex
stands out with its elegance, world class architecture and absolute sophistication.
Residents of Embassy Suites will have full access to the central
building with its restaurant, catering for the residents, lobby bar,
state-of-art fitness center, video store, hairdresser, bank office
and other facilities.
Embassy Suites residential community comprises two major
zone – Park Zone and City Zone.
Park Zone: nine 4-story residential buildings.
Total area of the apartments situated in these areas is between
116 - 211 sq. m. / 1248 - 2270 sq. ft.
City Zone: multifunctional 8-story building, comprising floors of
2000 sq. m. / 21 520 sq. ft. retail space (bank office, restaurant,
coffee bar, hairdresser, drycleaning, video store, fitness hall) and
six residential floors.
Total area of the apartments in this area is between 99 - 250 sq.
m. / 1065 - 2690 sq. ft.

Еmbassy Suites is a trademark of ADIS Ltd. All rights reserved.

www.adis.bg/embassysuites
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ПРЕДИМСТВА:

недвижими имоти в България, покрила изискванията
на международния стандарт
EN ISO 9001:2000 за управление на качеството.

Местоположение


бързо оформяща се първокласна жилищно-офисна

Комфорт

зона;
10 мин. с кола от центъра на София;
до ключови пътни артерии - бул. България и
Околовръстен път, осигуряващи лесен и бърз достъп
до централната, източната и западната част на
града;
 прекрасни гледки към Витоша и София;
 в близост до хипермаркет БИЛЛА;



Професионално управление и поддръжка
Управлението и поддръжката на жилищния комплекс
Embassy Suites ще се извършва от най-голямата
компания в България, предлагаща пълен пакет услуги
в областта на недвижимите имоти – АДИС ЕООД.
Компания с повече от десетилетие опит на българския
пазар, притежаваща и управляваща над 100 000 кв.
м. разгърната застроена площ и първата фирма за
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 комплекс с контролиран достъп на площ 26 000
кв. м. / 273 760 кв. фута;
 чист въздух и ниска степен на замърсяване;
 прекрасен 8 500 кв. м. парк в рамките на
комплекса;
 професионална поддръжка на жилищното и
междублоковото пространство;
 сигурност (СОТ система, видео наблюдение +
въоръжена охрана);
 обезпеченост с подземни гаражи за всеки
апартамент;
 буферен надземен и подземен паркинг за гости
на комплекса;

Световни стандарти на изпълнение
Апартаментите се предлагат в напълно завършен
вид с оборудвана баня, алуминиева дограма, радиато-

Еmbassy Suites е търговска марка на АДИС ЕООД. Всички права запазени.

www.adis.bg/embassysuites

ри, пълно окабеляване и комуникации.
 функционалност;
 висококачествени строителни и изолационни
материали;
 отлични довършителни работи;
 висока степен на енергийна ефективност
(централна климатизация, отопление, вентилация и
генератор на природен газ);
 високоскоростен интернет;
 две и повече бани на апартамент;
 гардеробни помещения;
 цифрова телевизия (за първи път в България).

Management System.
Comfort

ADVANTAGES

The Embassy Suites offers a safe and secure environment to
its residents.
 26 000 sq. m. / 273 760 sq. ft. gated community;
 beautiful 8 500 sq. m. / 91 460 sq. ft. private park
with clean area and lower pollution levels;
 full security package - local security system, video
control, guards;
 professional gardening and maintenance;
 concierge service;
 underground garage;
 guest parking;

Located at:

World Class Building Standards

vast booming upscale office-residential area;
10 minutes drive from Sofia Downtown;
near by Bulgaria Blvd. and beltway hwy, allowing easy access to the Central, East and West part of the city;
 marvelous views at Vitosha Mountain and Sofia;
 proximity to BILLA hypermarket;

ADIS Ltd. imposes no limits whatsoever on the owners‘ personal interior design preferences.
 high quality materials;
 excellent finishing works;
 energy effectiveness (central
air conditioning system, natural
gas generator);
 high-speed Internet;
 two and more bathrooms
per apartment
 walk-in-closets;
 first in Bulgaria digital TV.





Professional Property Management and Maintenance
Embassy Suites benefits from a complete spectrum of services offered by ADIS Ltd. with more than a decade experience in property
management, all within an inspiring atmo-sphere. The company is
the first real estate agency in Bulgaria that meets the requirements
of the International Standard EN ISO 9001:2000 for its Quality

Еmbassy Suites is a trademark of ADIS Ltd. All rights reserved.

www.adis.bg/embassysuites

Бул. Никола Вапцаров 35, ет.5
София 1407, България
Тел.: (+359 2) 960 90 80
Факс: (+359 2) 960 90 84
www.immofinance.bg
35, Nikola Vapzarov Blvd., fl.5
Sofia 1407
Tel: (+359 2) 960 90 80
Fax: (+359 2) 960 90 84
www.immofinance.bg
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RE N T A L S

София, Идеален център, бул. Янко Сакъзов 19,
ет. 2, ап. 4, необзаведен апартамент,
ЗП: 89 кв. м.
Две спални, дневна, кухня, баня с вана, WC
паркомясто
Месечен наем: EUR 450*
*в наемната цена не се включват разходи за
електроенергия, топла и студена вода, парно отопление

Sofia Downtown, 19 Yanko Sakazov Blvd.,
fl. 2, ap. 4, unfurnished apartment,
Total area: 89 sq. m.
Two bedrooms, living room, kitchen, full bathroom,
WC
parking lot
Monthly rent: EUR 450*
*the rental price doesn’t include: expenses
for central heating, hot and cold water

София, кв. Гео Милев, ул. Александър Жендов,
бл.1, ет. 3, ап. 32, ЗП: 155 кв. м.
необзаведен апартамент,
2 спални, дневна с трапезария, кухня,
килер, баня с WC, WC
Подземен гараж: EUR 40
Месечен наем: EUR 850

Sofia, Geo Milev Qt., Alevander Zhendov Str.
bl.1, fl. 3, ap. 32, Total area: 155 sq. m.
2 bedrooms, living room with dining room,
Kitchen, walk-in-closet
Underground garage: EUR 40
Monthly rent: EUR 850

В наемната цена на имотите са включени
 Разходи за ползване на апартамента: ежедневна аварийна поддръжка, локална СОТ-система, кабелна телевизия (70 канала).
 Разходи за общите части в сградата: 24-часова охрана, хигиенизиране, асансьор, електроенергия, топла и
студена вода, парно отопление.
Допълнителни опции по желание:
цялостна мебелировка, кухненско обзавеждане и оборудване по еталон, достъп до Интернет, охраняеми паркинги и гаражи.
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The rental price includes
 Apartment use expenses: apartment use expenses: daily emergency maintenance, alarm system, cable TV (70 channels).
 Expenses for the common area: 24-hour doorman, lift charges, cleaning and power supply for the lounge areas, central heating, hot
and cold water.
Optional services: complete contemporary furnishing, full kitchen equipment, Internet access, secure garages and parking lots.
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 Two Attractive Rental Offers
 Prime Location
 Comfort and Tranquillity



RENTALS

 Две атрактивни оферти за наем
 Отлично местоположение
 Комфорт и спокойствие

София, Идеален център, бул. Янко Сакъзов 19,
ет. 6, ап. 20, ЗП: 89 кв. м.
напълно обзаведен апартамент,
Спалня, хол, трапезария, кухня, баня с душ, WC
паркомясто
Месечен наем: EUR 700*
*в наемната цена не се включват разходи за електроенергия, топла
и студена вода, парно отопление на апартамента и общите части

Sofia Downtown, 19 Yanko Sakazov Blvd.,
fl. 6, ap. 20, Total area: 89 sq. m.
fully furnished apartment,
One bedroom, living room, dining room,
kitchen, shower bathroom, WC
parking lot
Monthly rent: EUR 700*
*the rental price doesn’t include: expenses for central heating,
hot and cold water for the apartment and common areas

София, Изток, ул. Райко Алексиев 40,
необзаведен апартамент,
бл. 215А, ап. 10, ЗП: 170 кв. м.
Три спални, дневна, трапезария, кухня, кабинет,
дрешник, баня с WC, WC
Месечен наем: EUR 870

Sofia, Iztoq Qt., Raiko Alexiev Str. 40
unfurnished apartment,
bl. 215A, ap. 10, GEA: 170 sq. m.
Three bedrooms, living room, dining area, study, kitchen,
walk-in-closet, bathroom with WC, WC
Monthly rent: EUR 870

В наемната цена на имотите са включени
 Разходи за ползване на апартамента: ежедневна аварийна поддръжка, локална СОТ-система, кабелна телевизия (70 канала).
 Разходи за общите части в сградата: 24-часова охрана, хигиенизиране, асансьор, електроенергия, топла и
студена вода, парно отопление.
Допълнителни опции по желание:
цялостна мебелировка, кухненско обзавеждане и оборудване по еталон, достъп до Интернет, охраняеми паркинги и гаражи.
The rental price includes
 Apartment use expenses: daily emergency maintenance, alarm system, cable TV (70 channels).
 Expenses for the common area: 24-hour doorman, lift charges, cleaning and power supply for the lounge areas, central heating, hot and cold water.
Optional services: complete contemporary furnishing, full kitchen equipment, Internet access, secure garages and parking lots.
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NEWS

Деян Кавръков представи инвестиционните възможности на
българския пазар на недвижими имоти на Лондонската фондова борса
02.11.2004 г
Г-н Деян Кавръков, CRE, CIPS, CLHMS, управител на АДИС
ЕООД, участва в брифинг на Лондонската фондова борса
на тема „Инвестирай в България: предизвикателства
и възможности за привличане на чуждестранни инвестиции“.
Събитието беше организирано от Financial Times Business,
в партньорство с Икуест Инвестмънтс България ЕООД,
АДИС ЕООД, ИМОФАЙНЕНС, ЕЛЕКТРОНПРОГРЕС и Bulgarian
Property Developments Plc.
Г-н Кавръков изнесе доклад в рамките на сесията „Бизнесът
в България - поглед отвътре“, който провокира изключителен интерес от страна на британската инвестиционна
общност. Той представи някои от практическите възможности, тенденции и перспективи пред пазара на недвижими имоти в България. Докладът беше един от основните
фокуси на „Инвестирай в България“.
Сред темите на форума бяха оценката на настоящия икономически климат в България, както и промените, свързани
с приемането на страната в Европейския съюз, установяването на потенциалните възможности на българския
пазар на недвижими имоти и неговото развитие, както и
представяне на инфраструктурни проекти.

Сред участниците в „Инвестирай в България“ бе и
министърът на външните работи на Република България
г-н Соломон Паси, който откри форума. На брифинга присъстваха управители на търговски банки, финансови директори на банки и корпорации, мениджъри в инвестиционни
фондове и институционални инвеститори, банкови и кредитни анализатори, регионални управители за Централна
и Източна Европа, рейтингови агенции.
Главната цел на форума „Инвестирай в България“ е да
се даде гласност на това, по какъв начин българската
администрация ще посрещне предизвикателствата на
преструктуриращите се икономики, както и да разгледат
възможностите за привличане на преки чуждестранни
инвестиции. Над 200 делегата на срещата се запознаха с
регионалните тенденции, повлияни от западните икономически интереси в страната, както и с бизнес опита и възможностите на някои от водещите български компании.
Събитието беше определено като изключителен успех
както от страна на българските участници, така и от
самите организатори Financial Times Business и Икуест.
За повече информация, моля посетете
www.ftbusinessevents.com

Deyan Kavrakov Highlighted Investment
opportunities of the Bulgaria Real Estate
Market at the London Stock Exchange
02.11.2004
Deyan Kavrakov, CRE, CIPS, CLHMS, CEO of ADIS Ltd. was among
the speakers at the London Stock Exchange Banking On Bulgaria:
Opportunities and challenges for inward investment briefing.

finance directors of banks and corporations, fund managers &
institutional investors, regional heads for CEE (Central and Eastern
Europe), credit and banking analysts, rating agencies.

It was organized by Financial Times Business in association with
EQUEST Investments Bulgaria Ltd., ADIS Ltd., IMMOFINANCE
AD,
ELECTRONPROGRESS,
and
Bulgarian
Property
Developments Plc.

The main purpose of the Banking on Bulgaria briefing was to
allow to learn how the Bulgarian administration will address the
challenges of restructuring economies and examine plans to
attract foreign direct investment critical to economic growth. The
200 delegates gained insight into regional trends with an impact
on Western economic interests in the country and allow them to
explore business experiences and opportunities with some of the
leading local companies.

In the framework of the session “Business in Bulgaria - the view
from the ground”, he presented the report which was focused
on the opportunities, trends and prospectives of the Bulgaria real
estate market. The presentation excited an extraordinary interest by
the British investment community and was one the main focuses
of the briefing.
Mr. Solomon Passy, Minister of Foreign Affairs, was also among
the speakers at the briefing and opened the event. Banking on
Bulgaria included also general managers of commercial banks,
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According to the Bulgarian delegates as well as the organizers of
the event - Financial Times Business and EQUEST, the briefing
was a great success.
For further information, please visit
www.ftbusinessevents.com
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За своите клиенти,

On behalf of its clients,

АДИС ЕООД набира

ADIS LTD. is looking for

атрактивни оферти за
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА
на луксозни жилищни имоти
в следните райони:
Центъра, Лозенец, Бояна,
Драгалевци, Симеоново,
Симеоновско шосе
тел: 02/ 943 44 81,
02/ 944 17 32

attractive sale offers
of exclusive residental
real estate in the
following regions:
Sofia Downtown, Lozenets,
Boyana, Dragalevtsy,
Simeonovo, Simeonovsko
Schausse Blvd.
tel: +359 2/ 943 44 81,
+359 2/ 944 17 32

RENTALS

Обзаведени апартаменти под наем
Fully Furnished Apartments For Rent

АДИС ЕООД предлага на своите клиенти уникална услуга - еталон на напълно обзаведен луксозен апартамент, който може да разгледате на
място или да направите виртуална разходка из стаите му в нашия уебсайт.
ADIS Ltd. offers to its clients a unique service - a model of a fully furnished luxurious apartment, which you can visit yourselves or take a virtual tour throughout
its rooms on our website.

www.adis.bg
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GГолфът
olf

– играта за цял живот

Ако ви е дотегнало ежедневието и търсите ново
предизвикателство, сега е момента да допуснете в
живота си цял един нов свят. Свят, където винаги
се случва нещо приятно, ново и интересно, което ви
откъсва от градската среда, връща ви удоволствието
от досега с природата и ви зарежда с неподозирана
енергия и стремеж към красивото и стойностното в
живота. Необятният свят на голфа е винаги отворен
за нови пътешественици.

“Волво”. Игрището предлага комфорта и чара на естетически оформена крайградска паркова зона. Tревната
площ е допълнително залесена с над 8 000 дръвчета
и декоративни храсти, разположени в близост до
изкуствени езера. Техническите характеристики на
дългото 6 175 м. трасе отговарят на всички международни стандарти и са истинско предизвикателство и
удоволствие за играчите от всички квалификационни
равнища.

На терена или в клубната къща можете да проведете
важна бизнес среща или да срещнете бъдещи бизнес
партньори, да наблюдавате шампионат по голф, да
излезете със семейството си за отдих и да направите заедно с любимите си хора първите стъпки в
усвояването на техниката на голфа. Може би точно
вие, вашето дете или внук притежавате таланта
на някой от великите в голфа - Арнолд Палмър, Джак
Николаус, Гари Плеър или на новите звезди като Тайгър
Уъдс и Аника Сйоренсен.

В специализирания магазин можете да получите професионален съвет при закупуването на необходимата
екипировка и спортно облекло на изключително достъпни цени (комплект клъбове за голф струва между
400 и 800 лв.). С такъв комплект за голф всеки може
да започне да усвоява играта и успешно да го използва
години наред.

Благодарение на новооткритото игрище „Св.София“
всичко това може да стане реалност още днес за
всеки столичанин или гостуващ почитател на играта.
Достатъчно е да развенчаете мита, че този спорт е
само за богатите и светските знаменитости и ще се
уверите, че той е отлично занимание за хора с активен начин на живот.
Голф комплексът „Св.София“ до с. Равно поле бе официално открит през октомври от Българската голф асоциация с Първия открит турнир по голф за аматьори на
Премиерът Симеон Сакскобурготски и министърът на младежта и спорта
Васил Иванов – Лучано на откриването на игрище Св.София.
Simeon Saxe-Coburg-Gotha (Prime Mister) and Vassil Ivanov (Minister of Youth and
Sport) at the opening of “St.Sofia”.

Специалистите съветват преди да започнете заниманията си по голф да се запознаете и с Етикета и
Правилника по голф. Ще се изненадате да разберете,
че в голфа терминът „стик“ се употребява единствено за флагчето, с което се обозначава мястото на
дупката, а топката се удря с „клъб“.
Така въоръжени с основните познания и
с нужната екипировка можете да направите първите стъпки в играта на
тренировъчното игрище, наречено
„драйвинг рейндж“, или на първите
9 дупки от игрището. Желателно
е това да стане под непосредственото ръководство на професионален ин-структор. Така ще поставите добра основа за по-нататъшното усъвършенстване на
техниката си и ще се предпазите от заучаването на грешни
елементи от основното махово
движение, наречено „суинг“.
Всичко това можете да постигнете с помощта на организираните
занимания в Академията по голф на
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или училището за живота
комплекса “Св. София”. Тя се ръководи съобразно най-съвременните методологически изиск-вания от г-н Нийл
Търли от Великобритания - член на Професионалната
асоциация по голф и първият в България назначен професионален инструктор по голф.
Популярният израз „Да играеш голф не значи да правиш
просто добри удари“ е многопластов. Истинското
удоволствие от играта може да се изпита когато
вече сте в състояние успешно да подбирате видовете удари по топката с клъба и да я вкарате с наймалък брой удари. Но тази пословица ни подсказва, че
смисълът на голфа е да се постигне пълна хармония с
природата и в същото време майсторски и честно
да се преодоляват предизвикателствата.

Вратата към тези общочовешки стойности, които
редовната игра на голф може да възпита у всеки, бе
виртуозно „отворена“ за широката общественост
от една от легендите на световния професионален
спорт – г-н Гари Плеър, професионален играч със състезателна кариера, започнала през 50-те и продължаваща до днес. В края на октомври той проведе голф
клиника (серия от открити индивидуални уроци) на
„Св. София“, в която всички български и чуждестранни
посетители имаха честта да станат свидетели на
майсторската му демонстрация на трудни за изпълнение удари. В същото време великият Гари Плеър
сподели и водещите го в живота 10 повели:

1. Промяната е цената на оцеляването.
2. За всичко в бизнеса може да се преговаря, но
не и за качеството.
3. Дадено обещание е взет заем.
4. Плащаме за всичко в живота.
5. Упоритостта и здравият разум са поважни от интелигентността.
6. Лисицата се страхува не от
този, който се хвали вечер, а от

онзи, който става рано сутрин.
7. Приеми съвета на човек, който те обича,
макар в момента да не ти харесва.
8. Доверявай се на инстинкта си докрай, дори
да не виждаш основателна причина.
9. Постиженията на великите хора не са случайни, защото те са се трудили през нощта,
докато другарите им спят.
10. Нищо не може да замени личния контакт.

Тези повели водят роденото в
бедно южноафриканско семейство момче към спечелването на шампионските титли
от над 160 професионални
турнира. По-късно пак те
го превръщат в световно
известен дизайнер на голф
игрища и в преуспяващ
биснесмен от международна класа.

съумеем с методическа последователност да постигнем желания резултат в играта на голф или в житейските си цели зависи единствено от това дали ще се
променим навреме, дали ще се доверим на инстинкта
си и ще преодолеем насадените митовете и как ще
постигнем „изкуството да живеем пълноценно“*.

Целият жизнен път и опит
на Гари Плеър в света на
голфа показват, че новото,
навлизащо в живота ни, е
и един нов шанс. Дали ще се
възползваме от него, дали ще

Комплексът за голф „Св.София“ се намира на 15–20
минути път с кола от идеалния център на столицата
(може лесно да се ориентирате по табелите на изхода на София, по магистрала Тракия). Непосредствено
пред комплекса минава и редовна таксиметрова маршрутна линия.

* Книгата на Гари Плеър “Голфът - или изкуството да живеем
пълноценно”, прев. В. Маринова, София, 2004 г., бе издадена от
Българската голф асоциация.
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Golf
Golf

The Life-long Game or the
If you are sick and tired of the treadmill of everyday routines and looking for a new challenge,
this is the time to let a whole new world into
your life. A world where there’s always something enjoyable, new and thrilling to get you
away from the city, back to nature, and charge
you up with unsuspected energies and desires
to achieve what’s beautiful and worthy in life.
The limitless world of golf is always open for
new explorers.
On the green or at the club house, you can
have an important business meeting or meet
a future business partner, watch a golf tournament, have an outing with your family and
together with your most loved people make
your first steps in mastering the technique
of playing golf. Perhaps it is you, your child
or grandchild who has the talent of the great
golf masters like Arnold Palmer, Jack Nicklaus,
Gary Player or the new stars like Tiger Woods
and Anika Sørensen.
Thanks to the newly opened St. Sophia Golf
Course, all of this can doable even today, for
any Sofia resident or visiting golf lover. All it
takes is to destroy the myth that this sport is
only for the rich and the celebrities, and you
will see that it is the perfect thing to be doing
for anyone with an active lifestyle.

Премиерът изпълнява първия удар в турнира.
The Prime Mister executes the first swing of the
tournament.

The St. Sophia Golf Course and Club near the
village of Ravno Pole was officially opened in
October by the Bulgarian Golf Association with
the First Volvo Open for Amateurs. The course
offers the enjoyment and charm of a beautifully landscaped suburban park. The green
is complemented by planting an additional 8
000 trees and shrubs around artificial ponds.
The technical parameters of the 6 175 meters
long course meet all international standards
and offer a real challenge and pleasure for
players of all levels.
In the Pro Shop, you will receive professional
advice on buying the most suitable equipment
and sports clothing at exceptionally accessible
prices (a set of clubs ranges from BGN 400 to
800). With such equipment you can start your
initiation in the game and use it to play successfully for years.
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Experts advise that before you start playing
golf you should study the Golf Code of Ethics
and the Rules. You might be surprised to find
out that, in golf, the term “stick” refers only to
the flag stick that indicates the place of the
hole, while you hit the ball with “a club”.
Having armed yourself with the basics in
knowledge and the relevant equipment, you
can now proceed for your first steps in
the game by going to the “driving range”, or practice area,
or the first 9 holes. It is
advisable to do that
under the immediate coaching
of a professional instructor.
This will give
you a solid
foundation
to further
improve
your technique and
ensure
that you
don’t learn
any part of
“the swing”
wrong.
All of this can
be achieved if you
join a class at the St.
Sophia Golf Academy. It
is run in accordance with the
most up-to-date methods of training
by Mr. Neal Turley from the UK, GPA member
and Bulgaria’s first full-time professional golf
instructor.
The popular saying “There is more to playing
golf that good hits” has more than one meaning. The real joy of the game can be savoured
once you can properly chose how to hit the
ball with the club so as to get it into the hole
at par. But this saying suggests also that the
meaning of golf is to attain full harmony with
nature while overcoming hurdles and challenges in a skillful and fair way.

School of Life
The door to these humanitarian values, which
the regular practicing of golf can educate in
the player, was opened gracefully before the
general public by one of the legends of world
professional sport, Mr. Gary Player whose professional career began in the 1950s and continues to-date. In late October he held a golf
clinic (a series of open practice sessions with
individual players) at the St. Sophia where all
Bulgarian and international visitors had the
honour to see his masterful demonstrations of difficult hits. In addition, the great
Gary Player shared the Ten Commandments that have guided him in his life:

1. Change is the price of
survival.
2. In business, anything is
negotiable but quality.
3. A promise given is a loan
taken.
4. We pay for everything in
life.
5. Persistence and common
sense are more important than
intelligence.
6. The fox is not afraid of the one
who boasts in the evening but of
the early morning riser.
7. Take advice from the one who
loves you although you may not
like it at the time.
8. Trust your instinct to the end
even if you can’t see a good reason to do so.
9. The achievements of great men
do not come by accident but because they have worked at night
while their peers were sleeping.
10. Nothing can substitute the
personal contact.

These commandments guided the boy born to
a poor South African family on to the champion titles in over 160 professional golf tournaments and brought him to the World House
of Fame. They also made him a world-famous
golf course designer and an internationally
successful businessman.
Gary Player’s life and experience in the world
of golf demonstrate that the new things in
our lives are new opportunities. Whether we
will take them and manage to achieve the desired result in the game of golf or in terms of
our goals in life depends on whether we can
change in good time, trust our instinct to overcome entrenched myths and attain “the meaning of life”*.

Красимир Гергов, Председател на Българската
Голф Асоциация, напътства премиера при
първия му удар.
Krassimir Guergov, President of the Bulgarian Golf
Association gives advice to the Prime Minister upon
his first swing.

The St. Sophia Golf Course and Club is within
15 - 20 minute drive from downtown Sofia.
You can easily find it by following the signs
along the Trakia Highway to Plovdiv. A regular van taxi line runs conveniently by the St.
Sophia entrance.
________
* Gary Player’s The Golfer’s Guide to the Meaning of Life, translated by V. Marinova, Sofia,
2004, was published in Bulgarian by the Bulgarian Golf Association.
Министърът на финансите Милен Велчев награждава победителя в
турнира, арх. Иван Трасиев.
Milen Veltchev (Minister of Finance) awards the winner of the tournament,
architect Ivan Trasiev.

17

ÎÒÄÈÕ  RECREATION

Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Spa,
êâ. Áîÿíà, óë. Âàñèë ×åêàëàðîâ 51,
Ñîôèÿ, òåë.: 02 957 10 65, 857 02 71,
e-mail: boyana@dclub.bg,
www.dclub.bg


Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Spa å áîãàòî îáîðóäâàí êîìïëåêñ çà ñïîðò,
ðåëàêñàöèÿ è àêòèâåí îòäèõ ïðåç ñâîáîäíîòî âðåìå íà ÷ëåíîâåòå íà êëóáà
è òåõíèòå ñåìåéñòâà â óíèêàëíà, ñïîêîéíà àòìîñôåðà.
Ðàçïîëîæåíèå:
Â ïîäíîæèåòî íà Âèòîøà â åëèòíèÿ ñîôèéñêè êâàðòàë Áîÿíà, ñàìî íà 35
ìèíóòè ïúò ñ êîëà îò öåíòúðà íà Ñîôèÿ.
×ëåíîâå:
Ñëóæèòåëè íà äèïëîìàòè÷åñêè ìèñèè è ÷óæäåñòðàííè ïðåäñòàâèòåëñòâà
â Áúëãàðèÿ, àâòîðèòåòíè ïðåäñòàâèòåëè íà äåëîâèòå, ïîëèòè÷åñêèòå è
êóëòóðíèòå ñðåäè.
Ìèñèÿ:
Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Spa ðàçâèâà è ðàçøèðÿâà ïðèÿòåëñêèòå
êîíòàêòè ñðåä ñâîèòå ÷ëåíîâå, êàêòî ñëóæè è êàòî ïîñðåäíèê ïðè
îðãàíèçèðàíåòî íà íåôîðìàëíè ñðåùè ìåæäó ÷ëåíîâåòå è èíñòèòóöèèòå,
êîèòî ñè ñúòðóäíè÷àò ñ êëóáà. Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Spa
ïîääúðæà ñâîÿòà îòëè÷íà ðåïóòàöèÿ è ïðåñòèæ ÷ðåç îñèãóðÿâàíåòî íà
ÄÊ Áîÿíà & SPA îñèãóðÿâà ñïîêîéñòâèå è äèñêðåòíîñò íà ñâîèòå êëèåíòè.
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êîìôîðò è äèñêðåòíîñò íà åëèòíèòå ñè ÷ëåíîâå. Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá
Áîÿíà & Spa ïðåäëàãà íà ñâîèòå ãîñòè è ÷ëåíîâå ðàçíîîáðàçèå îò óñëóãè
è ðàçâëå÷åíèÿ.
Äîñòúï:
Îñíîâàâà ñå íà êðèòåðèè çà êëóáíî ÷ëåíñòâî è íà ïðàâèëà çà äîñòúï äî
ïðåäëàãàíèòå óñëóãè.
Óñëóãè è ñúîðúæåíèÿ:
Çà ñïîðò è ðåëàêñàöèÿ íà ðàçïîëîæåíèå íà êëèåíòèòå ñà: çàêðèò ïëóâåí
áàñåéí (ìàëúê îëèìïèéñêè), äæàêóçè, îòêðèò è çàêðèò òåíèñêîðò, ôèòíåñ
çàëà, âàíà çà òî÷êîâ ìàñàæ, õèäðîäæåò, ñàóíà, ñîëàðèóì. Â óñëóãà íà
÷ëåíîâåòå íà Êëóáà ñà êâàëèôèöèðàíè èíñòðóêòîðè.

Î÷àðîâàòåëíèÿò ðåñòîðàíò íà Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá
Áîÿíà & Spa î÷àêâà ñâîèòå íîâè êëèåíòè. Íàñëàäåòå ñå
íà ñâîåòî ÿñòèå â àòìîñôåðà íà ñïîêîéñòâèå è êîíôîðò.
Ðåçåðâàöèè íà òåë.: 02/ 957 18 12
Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà íàìåðèòå íà: www.dclub.bg

ÎÒÄÈÕ  RECREATION
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Boyana Diplomatic Club & Spa,
51, Vasil Chekalarov Str., Boyana, Sofia
phones: ++ 359 2 957 10 65, 857 02 71,
e-mail: boyana@dclub.bg,
www.dclub.bg



oyana Diplomatic Club & Spa is a state-of-art
health club which provides variety of opportunities
for sport, leisure and recreation for Club members
and their families in a unique atmosphere of
tranquillity and privacy.
Location:
In the upscale Boyana District, only 35 minutes
drive from Sofia Downtown.
Members:
The members of Boyana Diplomatic Club are
prominent members of diplomatic missions as well
as members of the business, political and cultural
community in Bulgaria.
Mission:
Boyana Diplomatic Club & Spa develops and
expands friendly contacts among its members
and serves as a mediator in the organization of
informal meetings between the members and the
organizations that cooperate with the Club. The
Club’s exclusivity, prestige and excellent reputation
are secured by the comfort and privacy provided to
the Club’s members.
Access:
It is based on club membership criteria and rules
related to the offered service packages.
Services & Equipment:
For sport and relaxation at the disposal of Boyana
Diplomatic Club members are: indoor swimming
pool, jacuzzi bathtub, open air and indoor tennis
court, massage, point massage bathtub, hydrojet,
fitness hall, sauna, solarium.

The enchanting restaurant of Boyana
Diplomatic Club & Spa awaits new
clients. Enjoy your meal in an atmosphere
of privacy and comfort.
For reservations, please call +359 2 957 18 12

Boyana Diplomatic Club & Spa provides
comfort and privacy to its clients.
For more information, please visit our website at:
www.dclub.bg
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FOR SALE

София, кв. Бояна, ул. Беловодски път
РЗП: 2838 кв. м. / 30 537 кв. фута
луксозна офис сграда в най-престижния столичен квартал
- Бояна
Сутерен: столова и кухня със складови и сервизни помещения,
гараж за 12 коли
I етаж: приемни, луксозен хол, работни помещения
II етаж: зали и работни помещения
III етаж: 12 работни помещения
IV етаж: луксозен кабинет, заседателна зала, секретарски
офис, работни помещения, тераса
Предимства:
 централно местоположение
 на 10 мин. път с кола от центъра на София
 нова сграда
Цена: EUR 2 500 000
Имотът се предлага и под наем

Sofia, Boyana Qt., Belovodski pat Str,
Gross External Area: 2838 sq. m. /
30 537 sq. ft.
luxury office building in Boyana Qt., the most prestigious
residental area of the capital
Basement: dining hall, kitchen, storage and service rooms,
garage
I floor: reception halls, luxury entrance hall, working premises
II floor: halls and working premises
III floor: 12 working premises
IV floor: luxury chief executive office, conference hall, secretary
office, working premises, large panoramic terrace
Advantages:
 prime location
 10 min. drive from Sofia Downtown
 new building
Price: EUR 2 500 000
Option For Rent
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FOR SALE

София, кв. Бояна,
РЗП: 560 кв. м. / 6025 кв. фута
прекрасна къща, подходяща за жилищни
или офис цели
I етаж: три спални, дневна, столова,
кухня
II етаж: три спални, дневна, столова,
кухня
III етаж: ателие - две стаи, кухня, килер,
баня
Предимства:
 централно местоположение
 на 10 мин. път с кола от центъра
на София
 помещение за охрана
Цена: EUR 365 000

Sofia, Boyana Qt.,
Gross External Area: 560 sq. m. /
6025 sq. ft.
Adorable house, suitable for residential or
office use
I floor: three bedrooms, living room, dining
room, kitchen
II floor: three bedrooms, living room, dining
room, kitchen
III floor: studio - two rooms, kitchen, walk-in
closet, bathroom
Advantages:
 prime location
 10 min. drive from Sofia Downtown
 guard's room
Price: EUR 365 000
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OFFER OF THE MON
NT
TH

Spacious Apartments For Sale. Located in the Heart of Sofia

Мезонети / Two storey apartments
182 - 240 кв. м. необзаведен апартамент,
3 спални, дневна, трапезария, кухня, мокро
помещение, 2 бани с вани, 3 тоалетни
182 - 240 sq. m. unfurnished apartment,
3 bedrooms, living room, dining room, laundry room,
2 full bathrooms, 3 WC
Цена / Price: 155 000 – 204 000

Многостайни апартаменти
187 кв. м. необзаведен четиристаен
апартамент,
дневна, столова, кухня, три спални, две бани с
вана, 3 тоалетни, 2 тераси
187 sq. m. unfurnished 3-bedroom apartment,
living room, dining room, kitchen, three bedrooms ,
two full bathrooms, 3 WC, 2 balconies
Цена / Price: EUR 112 000

 отлично местоположение, до градинка
 10 минути пеша от Народното събрание
 нова сграда
 централно отопление
 великолепна гледка
 качествено ново строителство
 възможност за закупуване на гараж

Просторни апартаменти за продажба в центъра на София
За повече информация относно предлаганите апартаменти, офиси, магазини и гаражи и техните цени, моля
посетете www.adis.bg
For more information about the apartments, offices, retail spaces and garages and their prices, please visit www.adis.bg
АДИС ЕООД притежава ексклузивните брокерски права за този обект
ADIS Ltd. beholds exclusive brokerage rights
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O F F E R O F THE MONTH

Ground floor availability for office or commercial space

152 - 278 кв. м. магазин / офис на
ниво улица и складови площи на ниво
сутерен
152 - 278 sq. m. office / commercial,
ground level and storage space in the
basement
Цена / Price: EUR 122 - 257 000

63 - 124 кв. м. ателие на втори етаж
за офис или търговски цели
63 - 124 sq. m. studio for office / commercial use on the second floor
Цена / Price: EUR 56 - 120 000

 excellent location
 10 minutes walk to the House of Parliament
 new building
 central heating
 perfect quality
 underqround garage

Възможност за закупуване на офиси или търговски площи
За повече информация относно предлаганите апартаменти, офиси, магазини и гаражи и техните цени, моля
посетете www.adis.bg
For more information about the apartments, offices, retail spaces and garages and their prices, please visit www.adis.bg
АДИС ЕООД притежава ексклузивните брокерски права за този обект
ADIS Ltd. beholds exclusive brokerage rights

23

ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ



FOR SALE

Ексклузивен имот за продажба.
Специална цена

Special Price

гр. Банкя, ул. София
РЗП: 1000 кв. м. / 10760 кв. фута
Парцел: 1520 кв. м. / 16355 кв. фута

Bankya, Sofia Str.
Gross External Area: 1000 sq. m. / 10760 sq. ft.
Plot: 1520 sq. m. / 16355 sq. ft.

Първокласен имот, намиращ се в град Банкя, разположен
само на 45 мин. път с кола от центъра на София. Тази
резиденция, решена в съвременен стил, разполага с:

Exquisite property with modern architecture, situated in the
city of Bankya, only 45 min. drive from Sofia Downtown. This
contemporary-style residence comprises:

Сутерен: игрална зала, механа, хидрофорно помещение,
перално помещение
I етаж: дневна, кухня, трапезария, лоби бар
II етаж: две галерии, три спални, три бани с вана,
гардеробно, кабинет
III етаж: две спални, две бани, зимна градина

Basement: game hall, wine-cellar, laundry room
I floor: living room, kitchen, dining room, lobby bar
II floor: two galleries, three bedrooms, three full bathrooms,
study unit, walk-in closet
III floor: two bedrooms, two bathrooms, spacious greenhouse

Предимства:
централно газово отопление, луксозна поръчкова
мебелировка от дъб, вътрешен басейн, сауна, хидромасажна
вана, игрална зала, механа, фитнес оборудване, баскетболно
игрище, къща за охрана, два гаража

Цена: EUR 460 000
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Exclusive Property for Sale.

Advantages:
central gas heating, luxury oak furniture, indoor swimming pool,
sauna, hydro jet, game hall, wine-cellar, fitness equipment,
basketball playground, gardian‘s house, two garages

Price: EUR 460 000

Ç À Ï Ð Î Ä À ÆÁÀ

София, Кв. Редута, необзаведен апартамент, ет. 1
ЗП: 110 кв. м. / 1184 кв. фута
Дневна, 2 спални, вестибюл, баня с душ, WC.
Предимства:
 нова сграда  самостоятелен апартамент на етаж
 вътрешен двор  близо до парка Гео Милев
 подходящ за жилище или офис

FOR SALE

Sofia, Reduta Qt., unfurnished apartment, fl.1
Total area: 110 sq. m. / 1184 sq. ft.
Living room, 2 bedrooms, vestibule,
full bathroom and WC.
Advantages:
 new building  self-contained apartment  inner courtyard
 close to Geo Milev Park  suitable for residential or office use

Цена: EUR 59 000

Price: EUR 59 000

София, Кв. Редута, необзаведен апартамент, ет.2
ЗП: 150 кв. м. / 1614 кв. фута
Дневна, трапезария, кухня, 2 спални,
кабинет, 3 балкона, баня с вана, WC.

Sofia, Reduta Qt., unfurnished apartment, fl.2
Total area: 150 sq. m. / 1614 sq. ft.
Living room, kitchen, dining room, 2 bedrooms,
study unit, 3 balconies, full bathroom and WC.

Предимства:
 нова сграда  самостоятелен апартамент на
етаж  близо до парка Гео Милев

Advantages:
 new building  self-contained apartment
 close to Geo Milev Park

Цена: EUR 79 000



Price: EUR 79 000
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FOR SALE

София, Кв. Бояна, ул. Панорамен път
РЗП: 150 кв. м. /1614 кв. фута

Sofia, Boyana Qt., Panoramen Pat Str.,
Gross External Area: 150 sq. m. / 1614 sq. ft.

Първокласен имот в Бояна, 10 минути с кола от
центъра. Тази чудесен мезонет, разположен на първи и
втори етаж предлага:

Contemporary designed property, situated in Boyana, only 10
min. drive from Sofia Downtown. This wonderful two-storey
apartment on the first and second floor comprises:

I етаж: просторна дневна, трапезария, кухня, WC
II етаж: две спални, баня с вана, баня с душ кабина,
кабинет, гардеробно помещение

I floor: spacious living room, dining room, kitchen, WC
II floor: two bedrooms, full bathroom, shower bathroom,
study unit, walk-in closet

Предимства:
 нова сграда  панорама към София и Витоша  напълно
обзаведен  луксозни довършителни работи  камина
 надземен гараж  първокласен район

Advantages:
 new building  panoramic view at Sofia and Vitosha
Mountain  fully furnished  nice finishing works  fireplace
 garage  prime location

Цена: EUR 135 000
Месечен наем: EUR 850

Price: EUR 135 000
Rent: EUR 850 per month



FOR SALE

Ïî÷óâñòâàé äóõà íà áúëãàðñêàòà ïðèðîäà
гр. Банско, център, най-модерния ски курорт в България
РЗП: 225 кв. м. / 2421 кв. фута
Парцел: 600 кв. м. / 6456 кв. фута
Сутерен: сервизни помещения, гараж
I етаж: дневна, трапезария, кухня, тераса, WC
II етаж: две спални, баня с WC
III етаж: две спални, кабинет, баня с WC, WC

Bulgarian nature

Feel the spirit of

Ç À Ï Ð Î Ä À ÆÁÀ

Предимства:
 на 15 минути път с кола от най-близката ски писта  възможност за
надстрояване  напълно обзаведена  добре поддържана градина  камина
 великолепна гледка към Пирин  едноместен гараж
Цена: EUR 197 000

Bansko, Downtown, the most fashionable Bulgarian ski resort
Gross External Area: 225 sq. m. / 2421 sq. ft.
Plot of land: 600 sq. m. / 6456 sq. ft.
Basement: laundry room, storage room, garage
I floor: living room, kitchen with dining room, terrace, WC
II floor: two bedrooms, shower bathroom, WC
III floor: two bedrooms, shower bathroom with WC, study unit, WC
Advantages:
 15 minutes drive from the nearest ski track  opportunity for additional storey
 fully furnished  well-maintained garden  magnificent view of Pirin Mountain
 fireplace  one-car garage
Price: EUR 197 000

Feel the spirit of Bulgarian nature

Àâòåíòè÷íà áúëãàðñêà êúùà çà ïðîäàæáà â Êîïðèâùèöà
РЗП: 120 кв. м. / 1291 кв. фута
Парцел: 400 кв. м. / 4036 кв. фута

Traditional Bulgarian House For Sale in Koprivshtitsa
Gross External Area: 120 sq. m. / 1291 sq. ft.
Plot of land: 400 sq. m. / 4306 sq. ft.

I етаж: дневна, кухня, килер, WC
II етаж: три спални, баня с душ, WC

I floor: living room, eat-in kitchen, walk-in closet, WC
II floor: three bedrooms, shower bathroom, WC

Предимства:  уникална възрожденска архитектура  близо
до центъра  след ремонт  красива градина  хубава гледка
 паркомясто в двора на къщата
Цена: EUR 42 000

Advantages:  unique Bulgarian revival architecture  close to
the town center  renovated  nice garden  magnificent view
 parking lot in the courtyard
Price: EUR 42 000
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RE N T A L S

София, кв. Драгалевци, до х-л Перла
РЗП: 450 кв. м. / 4842 кв. фута
Двор: 1100 кв. м. / 11 836 кв. фута

Sofia, Dragalevtsy Qt., close to Perla Hotel
GEA: 450 sq. m. / 4842 sq. ft.
Plot: 1100 sq. m. / 11 836 sq. ft.

I ниво: Дневна с трапезария, кухня, WC
II ниво: Tри спални, баня с вана, две бани с душ
III ниво: Студио, баня с душ

I level: Living room with dining area, kitchen, WC
II level: Three bedrooms, full bathroom, two shower
bathrooms
III level: Studio, shower bathroom

Предимства:
 нова сграда  отлични довършителни работи 
алармена система  камина  две телефонни линии
и телефонна централа  пожароизвестителна система  отличен достъп  гараж и паркинг
Месечен наем: EUR 2800
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Advanatages:  new building  perfect finishing works
 alarm system  fireplace  two telephone lines &
switch-board system  fire alarm system  easy access
 garage & parking lot
Monthly rent: EUR 2800
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RENTALS

София, кв. Симеоново, бул. Симеоновско шосе
РЗП: 350 кв. м. / 3766 кв. фута
Двор: 1000 кв. м. / 10760 кв. фута
I ниво: дневна с трапезария, кухня, баня с душ, турска
баня
II ниво: четири спални, баня с вана, баня с душ
Предимства:
 след ремонт  алармена система  камина 
обширна тераса - 80 кв. м.  сауна (турска баня) 
хубава градина с декоративен басейн  хидрофор и ел.
генератор  отличен достъп  гараж и паркоместа
Месечен наем: EUR 2500
Sofia, Simeonovo Qt., Simeonovsko Shausse
Gross External Area: 350 sq. m. / 3766 sq. ft.
Plot: 1000 sq. m. / 10760 sq. ft.
I level: living room, dining area, kitchen, shower bathroom,
sauna
II level: four bedrooms, full bathroom, shower bathroom
Advantages:
 recently renovated  alarm system  fireplace  large
terrace - 80 sq. m.  sauna (turkish type)  nice garden
with decorative pool  hydrophore and el. generator 
perfect access  garage and parking lot
Monthly rent: EUR 2500
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RE N T A L S

София, кв. Лозенец , до х-л Кемпински
РЗП: 420 кв. м. / 4519 кв. фута
Sofia, Lozenets Qt., close to Kempinski Hotel
Total area: 420 sq. m. / 4519 sq. ft.
I level: six office units, WC
II level: four office units, WC
Basement: two premises, kitchen
Advantages: very good condition, needs refreshment only, alarm
system, air-conditioning, cabling, option for 38 telephone lines,
parking lot for 5 cars, nice garden
Monthly rent: EUR 4500

I ниво: шест работни помещения, WC
II ниво: четири работни помещения, WC
Сутерен: две помещения, кухня
Предимства: в много добро състояние, за
лек освежителен ремонт, алармена система,
климатик, окабеляване, възможност за 38
телефонни линии, паркинг за пет коли, хубава
градина
Месечен наем: EUR 4500
Sofia, Simeonovo Qt., Maxi Green City, fl.2
fully furnished apartment, Total area: 142 sq. m.
Living room, dining area, kitchen, two bedrooms,
full bathroom, shower bathroom
Advanatages:
 lexcellent finishing works  modern furniture  airconditioning  alarm system  new gated residential
community  garage
Monthly rent: EUR 1200

София, кв. Симеоново, Maxi Green City, ет. 2
напълно обзаведен апартамент, Обща площ: 142 кв. м.
Дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с вана,
баня с душ
Предимства:
 отлични довършителни работи  модерно обзавеждане
 климатик  алармена система  нов охраняем жилищен
комплекс  гараж
Месечен наем: EUR 1200
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Sofia, Downtown, close to Romanian Embassy
Total area: 98 sq.m.
Open space office units, conference hall, kitchenette, WC
Advantages:
 perfect finishing works  high quality office furniture
 alarm system  air-conditioning  cabling  doorman
 new office building  parking lot
Monthly rent: EUR 1200



RENTALS

Sofia, Downtown, close to Al. Stamboliiski Blvd.
spacious office, Total area: 245 sq. m.
entrance hall, four office units,
large terrace, two WC’s
Advanatages:
 excellent finishing works  representative office building
 alarm system  air-conditioning  cabling  elevator  24-hour
guard  option for renting a garage
Monthly rent: EUR 2695*
*rent includes service charges

София, Идеален център, до Румънско посолство
РЗП: 98 кв. м.
Работно помещение тип отворено пространство,
заседателна зала, кухненски бокс, WC

София, Център, до бул. Ал. Стамболийски
просторен офис, РЗП: 245 кв. м.
Предверие, четири работни помещения,
голяма тераса, 2 броя WC

Предимства:
 отлични довършителни работи  качествено офис
обзавеждане  алармена система  климатик
 окабеляване  охрана  нова офис сграда
 паркомясто
Месечен наем: EUR 1200

Предимства:
 отлични довършителни работи
 представителна офис сграда  алармена система
 климатик  окабеляване  асансьор
 24-часова охрана  опция за наемане на гараж
Месечен наем: EUR 2695*
*наемната цена включва разходи за
поддръжка на общи части и охрана
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RE N T A L S

София, кв.Бояна, до ул.Беловодски път
РЗП: 400 кв. м. / 4304 кв. фута
Двор: 830 кв. м. / 8931 кв. фута
I ниво: Дневна с трапезария, кухня, WC
II ниво: Три спални, баня с вана, баня с душ
III ниво: Студио, баня с душ
Предимства:
 отлични довършителни работи  алармена система
 камина  сауна  открит плувен басейн  хубава градина  отличен достъп  гараж
Месечен наем: EUR 3000

Sofia, Boyana Qt., Belovodsky Pat Str.
GEA: 400 sq. m. / 4304 sq. ft.
Plot: 830 sq. m. / 8931 sq.f t.
I level: living room, dining area, kitchen WC
II level: three bedrooms, full bathroom, shower bathroom
III level: studio, shower bathroom
Advantages:
 perfect finishing works  alarm system  fireplace  sauna
 outdoor swimming pool  nice garden  excellent access
 garage
Monthly rent: EUR 3000
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Åêñêëóçèâíà îôåðòà
çà ïðîäàæáà
АДИС ЕООД с гордост Ви представя една
невероятна възможност за инвестиции
- чисто новия 4-звезден ваканционен
комплекс Тамплиер, който е в процес на
строеж в най-модерния български ски
курорт - Банско.
Тамплиер разполага с 65 луксозни, напълно
обзаведени и оборудвани апартамента с
пълни комуникации.

Âàêàíöèîííèÿò êîìïëåêñ ðàçïîëàãà ñ:

ADIS Ltd. proudly introduces an outstanding investment
opportunity of the brand new 4-star Tamplier Apartments
under construction in the heart of Bansko.
The stunning contemporary Tamplier Apartments
features 65 luxurious, fully furnished and equipped
apartments with all communication facilities.
FOR SALE
 46 apartments type A – Total area: 50 – 96 sq. m.
 6 apartments type B – Total area: 110 – 115 sq. m.
 4 apartments type C – Total area: 111 – 185 sq. m.
 9 apartments type M – Total area: 115 – 242 sq. m.

Accommodation facilities:
 Underground garage (for 50 cars)
 SPA center and swimming pool
 English yard
 Massages by qualified instructors
 Conference hall
 Two children halls
 Restaurant-bar
 Room service

Advantages:
 off Bansko beltway
 3 minutes walking distance to the first
lift station
 beautiful view towards the mountains
 direct phone lines
 Internet connection in each apartment
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 SPA Център
 басейн
 английски двор
 масажи
 конферентна зала
 комуникационна зала
 две детски зали
 ресторант-бар
 обслужване по стаите
 50 места в закрит паркинг

Ç À Ï Ð Î Ä À ÆÁÀ

София, Бул. Александър Стамболийски /
бул. Константин Величков
10 минути с кола от центъра
РЗП: 683 кв. м. / 7 349 кв. фута
Двор: 150 кв. м. / 1 614 кв. фута
Мазе (136 кв. м.): котел за парно отопление, инсталация
I етаж (201 кв. м.): магазин, склад, напълно оборудван
ресторант, кухня
II етаж (209 кв. м.): 3 спални, хол, вестибюл, кухня, баня
с вана и душ кабина, WC
Тавански етаж (136 кв. м.): работилница, стая, WC
Цена: EUR 700 000



FOR SALE

Sofia, Al. Stamboliiski Blvd. /
K. Velichkov Blvd.
10 minutes drive from Downtown
Gross External Area: 683 sq. m. / 7349 sq. ft.
Courtyard: 150 sq. m. / 1614 sq. ft.
Basement (136 sq. m.): heating, installations
I floor (201 sq. m.): shop, storage room, fully equipped
restaurant, kitchen
II floor (209 sq. m.): three bedrooms, living room, vestibule,
kitchen, full bathroom with shower cabin, WC
Mansard floor (136 sq. m.): workshop, room, WC
Price: EUR 700 000
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FOR SALE

Пет нови редови къщи в Бояна
Пет нови редови къщи в Бояна
до Панорамен път,
10 минути с кола от центъра.
Пусков срок юни 2005 год.
РЗП: 260 кв. м. / 2798 кв. фута
Партер: гараж, зимна градина, барбекю
I етаж: просторна дневна, трапезария,
кухня, баня, WC
II етаж: две спални, две бани,
възможност за гардеробно помещение
III етаж: ателие, баня, WC
Предимства:
 качествено ново строителство
 панорама към София и Витоша
 централна канализация
 отопление на газ
 луксозни довършителни работи
 камина
 видео наблюдение
 гараж за две коли
Цена: EUR 190 000 / на къща

Five new semi-detached houses in Boyana

Five new semi-detached houses, close to
Panoramen pat in Boyana
only 10 minutes drive from Sofia
Downtown. Completion date: June 2005
Gross External Area: 260 sq. m. / 2798
sq. ft.
Ground floor: garage for two cars, winter
garden, BBQ
I floor: spacious living room, dining room,
kitchen, bathroom, WC
II floor: two bedrooms, two bathrooms,
walk-in closet
III floor: studio, bathroom, WC
Advantages:
 high quality new development
 nice view to Sofia and Vitosha mountain
 perfect infrastructure
 central gas supply
 excellent finishing works
 fireplace
 video control
 security system
 two car garage
Price: EUR 190 000 / per house
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Âåëèêîëåïåí âàêàíöèîíåí èìîò
â Øâåéöàðèÿ
Елегантен апартамент, разположен в Кран Монтана,
Швейцария, на 2.5 часа с кола от международното
летище в Женева.
Обитаема площ: 120 кв. м. / 1291 кв. фута
Година на построяване: 1992
Този великолепен мезонет, разположен на втория етаж на
5-звезден жилищен комплекс, се състои от:
Първо ниво: входно антре с вграден гардероб, просторна
дневна с камина, трапезария, оборудвана кухня, WC
Второ ниво: галерия, родителска спалня, детска стая,
кабинет, баня с вана, баня с душ
Предимства:







подово отопление
луксозна мебелировка
закрит плувен басейн
сауна, фитнес зала
хидромасажна вана
стая за велосипеди



FOR SALE

Gorgeous Resort Property in
Switzerland
Exquisite apartment situated in Crans Montana, Switzerland,
only 2.5 hours drive from Geneva International Airport.
Habitable area: 120 sq. m. / 1291 sq. ft.
Built: 1992
This splendid two-storey apartment, located on the second floor
of 5-star residence comprises:
Level 1: main entrance with built-in wardrobe, spacious living
room with fireplace, dining room, equipped kitchen, WC
Level 2: living room gallery, master suite, children's bedroom,
study unit, full bathroom, shower bathroom
Advantages:

 5-звезден хотел
 паркоместа
 великолепен парк
 близо до търговския център
 близо до ски лифтове
 охраняем паркинг
Цена: EUR 485 000

 built-in floor heating
 luxury furniture
 indoor swimming pool
 sauna, fitness room
 hydro-jet
 bicycle room

 5-star hotel service
 parking spaces
 magnificent park
 close to commercial center
 close to ski lifts
 secure parking
Price: EUR 485 000
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CU I S I N E
Åäíà ðåöåïòà
ïðåäñòàâåíà îò...
Ãåîðãè Ãåîðãèåâ,
Ãëàâåí ãîòâà÷ íà Åíîòåêà Óíî

Ôèëå îò ðèáà Òðåñêà Cod fish Fillet with potato
ñ êàðòîôåíè ëþñïè è peelings and onion germs
êúëíîâå îò ëóê
Продукти:
(за 4 порции)
 0.800 Филе от
треска
 0.400 картофи
 0.100 кълнове от лук
 2 лимона
 12 чери домата
 Олио за пърженето
 1 стрък розмарин
Начин на приготвяне
Оформяме рибата на порционни
парчета. Нарязваме картофите на
чипс и с подходяща форма изрязваме
люспите. Подреждаме върху филето
и пържим първо от страната с
картофите. След като я обърнем
внимателно слагаме стръка розмарин
в мазнината за аромат. Аранжираме
като на снимката с кълновете, лимона
и чери доматите.
Като допълнение може да се поднесе
сос Тартар или сос Айоли

38

Ingredients
(makes 4 servings)
 0.800g Cod fish fillet
 0.400 g potatoes
 0.100 onion germs
 2 lemons
 12 cherry tomatoes
 Oil
 1 sprig rosemary
Preparation
Cut the cod fish fillet into 4 pieces. Slice
thinly the potatoes into chips and cut the
peelings with a suitable form. Arrange
them on the fillets and fry them first on
the potato side. Then turn on the other
side carefully, put the sprig rosemary
into the oil to give flavour to the fillets.
Garnish with the germs, lemons and
cherry tomatoes as it is on the picture.
Additionally you can serve Tartar or Ayoli
sauce.

A recipe presented by...
Georgi Georgiev,
Chef of Enoteka Uno

Â ÈËÀ

Вила Адис



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: комплекс Боровец, Рила, на 1 час път с кола от
центъра на София
СЕРВИЗ: камериерски услуги, доставка на храна по поръчка
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И КОНТАКТИ: АДИС ЕООД
тел.: (02) 943 44 81, (02) 944 15 62
РАЗПОЛОЖЕНИЕ:
I етаж: дневна с камина, напълно оборудвана кухня, ателие, финландска
сауна, баня и WC
II етаж: просторна спалня с голямо легло, баня, WC, спалня с две
самостоятелни легла, самостоятелна стая, голяма тераса
III етаж: спалня с камина, самостоятелна стая, баня и WC
УДОБСТВА:
локално парно отопление, телевизор на всеки етаж, свързан със сателитна
система, директна телефонна линия, CD player, сауна, две камини, 4
гаражни места, голяма градина (1 200 кв. м.) с барбекю, градинско
обзавеждане и люлка
ПРЕДИМСТВА:
На 1 час с кола от центъра на София. Близостта до оживения ски курорт,
заедно с дискретната обстановка на вила АДИС, я правят идеално място
за семейна почивка.



V ILLA

Villa Adis

LOCATION: Borovets Resort in Rila Mountain, 1 hour drive from Sofia
SERVICES: Maid service, cathering upon request
FOR RESERVATIONS & CONTACTS:
ADIS LTD., tel.: (+ 359 2) 943 44 81, (+ 359 2) 944 15 62
LAYOUT:
I floor: living room with fireplace, dining room, fully equipped kitchen, studio,
Finnish sauna, full bathroom
II floor: spacious bedroom with queen-size bed, double bedroom, single
bedroom, full bathroom, big terrace, WC
III floor: bedroom with fireplace, single bedroom, bathroom, WC
AMENITIES:
Local heating, TV set on each floor, connected to a satellite system device, direct
telephone line, CD player, sauna, two fireplaces, parking space for 4 cars, big
garden (1 200 sq. m.) with BBQ, garden furniture and cradle
ADVANTAGES:
1 hour drive from Sofia Downtown. The close proximity to the popular ski resort
and the private setting make villa ADIS an ideal place for family vacations.

www.adis.bg/villa
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АДИС ЕООД управлява собствени имоти с
разгъната застроена площ 110 000 кв. м.

ADIS Ltd. manages its own estates with a
Gross External Area of 110 000 sq. m.

ул. Велико Търново 27, София - 1504
тел. 943 44 81, факс 943 44 27

27, Veliko Tarnovo Str, 1504 - Sofia
phone: (+359 2) 943 44 81, fax (+359 2) 943 44 27

BROKERAGE
PROPERTY
MANAGEMENT
REAL ESTATE
CONSULTING
RECREATION
APARTMENTS
EXCLUSIVE
ESTATES
OFFICE BUILDINGS
TOWN HOUSES

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

RESORT
PROPERTIES

УПРАВЛЕНИЕ И
СТОПАНИСВАНЕ

RECEPTIONS AND
PARTIES

КОНСУЛТАЦИИ
ОТДИХ И СПОРТ
АПАРТАМЕНТИ
ЕКСКЛУЗИВНИ
ИМОТИ
ОФИС СГРАДИ
КЪЩИ
КУРОРТНИ ИМОТИ
ПРИЕМИ И
КОКТЕЙЛИ

www.adis.bg

