


Рея Интернешънъл в партньорство с  
Ремакс Чойс Гърция ви представят селек-
ция от ексклузивни ваканционни имоти.
Надяваме се всеки от вас да намери 
своя имот за почивка или инвестиция.
 
Кои са Ремакс Чойс Гърция? 
Kourtidis Group работи активно в областта 
на строителството и недвижимите имоти 
през последните 24 години. През всичките 
тези години строителната компания OIKO 
KOURTIDIS, член на GROUP KOURTIDIS 
може да се похвали с построяването и 
продажбата на над 1300 ваканционни жи-
лища в района на Паралия Офринио и Ка-
риани. 
 
- От 2018 г. GROUP KOURTIDIS навлиза 
в сектора на туризма с новата си фирма 
“Property Management” подготвяйки се съ-
щевременно за инвестицията в големия му 
хотелски проект „Alexandrou Chora“. 
 
Днес Групата се състои от следните 
компании: 
 
REMAX CHOICE - Агенция за недвижими 
имоти с 6 офиса в Северна Гърция и 1700 
ексклузивни имота
     
OIKO KOURTIDIS - Строителна компания
 
RIVIERA  KAVALA - Агенция за управление 
на имоти

ALEXANDROY CHORA - Multiplex hotel unit
 
DREAM SUITES -  Суити под наем
 
RIVIERA PROPERTY MANAGEMENT – 
Фирма предлагаща обслужване с пълен 
пакет след продажбени услуги
 
      Работим със стратегия за вертикална 
интеграция и целта ни е да предоставяме 
висококачествени услуги на всички етапи 
на строителство, продажба и управление-
то на недвижимите имоти.

- Показател за  динамиката на GROUP 
KOURTIDIS  са проектите и продажбите 
в новите комплекси, които в рамките на 
щест месеца от първа копка приеха пър-
вите си наематели: 
 
- Изграждаме 10 нови проекта с 298 ва-
канционни жилища в Паралия Офринио, 
Карияни, Аспровалта и Пальо- Кавала. 
 
- Това, което предлага PROPERTY 
MANAGEMENT на купувачите на жилища в 
Паралия Офринио е гарантирана възвръ-
щаемост 6% върху покупната цена за ин-
тервал от 6 месеца.
 
- Агенцията за недвижими имоти REMAX 
CHOICE е в ТОП 3 по дейности и продажби 
в мрежата на REMAX в Гърция за 5 поред-
ни години.



КЪЩА 
С. БОЖЕНЦИ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 140 кв.м.,  
УПИ: 1050 кв.м. 
Етажи: 2 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: 
с. Боженци

156 000 € 

Рея Интернешънъл Ви 
предлага за продажба имот 
- ‚най-старата‘ къща запа-
зена в архитектурно - исто-
рически резерват с. Божен-
ците.

Къщата е построена в края 
на XVII или началото на XVIII 
в. и носи типичните белези 
на традиционната боженс-

ка архитектура, запазена до днес. Представля-
ва историческа и архитектурна ценност.

Някога това била къщата на Цана Манафска, а 
през XIX в. на известния боженски род - Деневи.
Къщата е в перфектно състояние след рестав-
рации през 1970 и 2005 година.



Намесите в автентичната архитектура са 
с отваряне на цялото пространство, кое-
то преди било разделено на две с кирпи-
чена стена. Изградена е и нова баня. Най 
- сериозното преустройство е изгражда-
нето на вътрешна стълба, която преди 
не съществувала.

Всички оригинални ламперии са запа-
зени. Особено ценни са вътрешните ‚ке-
пенци‘, които се плъзгат и така затварят 
прозорците. Обзавеждането е внимател-
но подбрано, за да подчертае стария дух 
на къщата и нейната автентичност.

Характеристики на имота:
- площ 140 кв.м и 40 кв.м. лятна кухня, 
УПИ - 1050 кв.м.

Разпределение:
Реализирана на два етажа, съчетава в 
себе си автентичност със съвременна 
функционалност и удобства за живот. На 

първият етаж са разположени лятната 
кухня, отворена директно към градина-
та, просторна дневна с трапезария и на-
пълно оборудвана кухня, баня с душ ка-
бина и санитарен възел. На втория етаж 
са разположени просторна и отлично ос-
ветена с многобройни прозорци дневна, 
от която се излиза на тераса с изключи-
телен изглед, три самостоятелни спални 
с оригинално обзавеждане.

Предимства:
- най-старата къща в с. Боженци, автен-
тично запазена до наши дни
- архитектурен и исторически паметник
- просторни и светли помещения с автен-
тичен интериор и архитектурни детайли
- уникална природна среда, в близост до  
църква и сред красиви къщи представи-
тели на боженската архитектура
- отлично поддържана градина за без-
времие



КЪЩА 
С. ДОЛНА ДИКАНЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: 220 кв.м. 
УПИ: 2400 кв.м. 
Вид имот: Къща   
Местоположение:  
с. Долна Диканя, Радомир 

460 000 € 

Рея Интернешънъл Ви предлага къща в с. 
Долна Диканя. Живот сред природата в мо-
дерна, нова къща.

Разпределение:
Кухня с всекидневна, родителска спалня с 
баня, детска стая, кабинет с легло, баня с то-
алетна за гости, фитнес.

Разпределение на къща за гости - 60 м2:
спалня, всекидневна, баня.

Басейн  с подгряване, игрище за волейбол 
и тенис, гараж за две коли, автоматизирана 
поливна система.





КЪЩА, 
В.З. КОСТЕНЕЦ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 360 кв.м.,  
УПИ: 1386 кв.м. 
Етажи: 4 
Вид имот: Къщи/Вили 
Местоположение: 
вилна зона Костенец

350 000 € 

Рея Интернешънъл Ви предлага за продажба 
уникален по рода си имот - къща строена в на-
чалото на миналия век с елегантна архитекту-
ра, топ местоположение и изключителни пано-
рамни гледки.

Разпределение: 
Къщата е строена за монолитна вила на четири 
нива:

Сутеренно ниво - кухня, три сервизни помеще-
ния, гараж.
 
Първо жилищно ниво - просторна дневна със 
столова, пред тях елегантна овална тераса, две 
стаи с тераса, баня , санитарен възел, кухня.
 
Второ жилищно ниво - четири самостоятени 
просторни стаи с панорамни тераси, помеще-
ние с голям прозорец подходящо за дрешник 
или склад, баня, санитарен възел.
 
Трето подпокривно ниво - стая с леки скося-
вания на тавана, таван, два самостоятелни ки-
лера, изключителна панорамна тераса.



Във всяко помещние на къщата има 
монолитна и красиво инкрустирана ка-
хлена камина.

Дограми и врати от дърво - запазени.

Настилки - дърво.

Дървени ламперии с декоративни еле-
менти - добре запазени.

Къщата се намира на изключително 
място с красива заобикаляща природ-
на среда и отличен достъп.

В градината има разнообразни дървес-
ни видове и елегантно кръгло водно ог-
ледало.

Предимства на имота:
- Отлично местоположение в гр. Кос-
тенец, развит като балнео курорт още 
в началото на миналия век, с редица 
минерални извори, красива природа и 
впечатляващи панорамни гледки.

- Сградата е с елегантна архитектура, 
характерна за началото на 20-ти век, 
монолитно строителство, просторни и 
светли помещения с големи прозорци.

- Отлична заобикаляща среда, сред  
красива природа.

- Отличен достъп с път и в непосред-
ствена близост до ресторант, хотел, ми-
нерални басейни, еко пътеки и Костен-
ския водопад.



КЪЩА 
ПАНЧАРЕВО

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 195 кв.м.,  
Парцел: 780 кв.м.,  
Вид имот: Къща  
Местоположение:
гр. София, Панчарево

Рея Интернешънъл Ви пред-
лага за продажба нова къща 
посторена със съвременни 
строителни технологи и авто-
матизирана система за упра-
вление ‚Smart Home‘.

Характеристики на имота:
Площ - 195 кв.м. РЗП, 780 
кв.м. парцел

Разпределение: къщата е 
реализирана на един етаж с 



четири изложения. Състои се от пред-
верие, от което се влиза в дневната, 
сервизното помещение, тоалетна за 
гости, дневната е с френски прозорци 
отворени към градината и директен 
достъп до нея, към дневната има пред-
видени отворена кухня и трапезария. 
Спалните са три, като основната спалня 
е с индивидуален дрешник и простор-
на естествено осветена баня с място за 
вана, душ кбина, заедно със санитарен 
възел. В другата част на къщата са раз-
положени индивидуално още две спал-
ни с просторна баня и тоалетна, поме-
щение за дрешник.

От всяка стая се излиза в градината.
Към къщата има и подпокривно висо-
ко пространство със стълба и площ 35 
кв.м., което по желание на бъдещите 
собственици може да се ползва за жи-
лищно помещение.

Имотът е със собствен водоизточник, 
пречиствателна станция, система за 
управление на дома ‚Smart Home‘.

Изградена инсталация за подово ото-
пление захранвано от термопомпа.
Предимства на имота:

Отлично метоположение и бърз дос-
тъп 

Път до самата къща с отличен достъп
Благоприятна заобикаляща среда от 
нови елегантни къщи и красива приро-
да

Използвани са съвременни технологии 
в строителството.

Светли и просторни помещения с из-
глед към градината



ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 
Д О  Б О Р О В Е Ц

Вид строителство: тухла 
Хотел, с обзавеждане
Състояние: Отлично
Площ: 1000 кв.м.
30 Помещения, 30 Бани
25-30 паркоместа за гости

2 300 000 € 

Рея Интернешънъл Ви пред-
лага един вълшебен ком-
плекс край Бели Искър, об-
щина Самоков. Разположен 
в сърцето на Рила планина, 
единствен и неповторим, на-
миращ се в резерват Приро-
ден парк Рила. В близост се 
намират язовир Искър, един 
от най-големите българ-
ски ски курорти - Боровец, в 
подножието на връх Муса-
ла, еко-пътека Бели Искър, 
местностите Чакърови поля-
ни и Шишманово поле, и дру-



ги. Комплексът представлява диамант, 
скрит в спираща дъха природа, кристал-
но чист въздух и гледки, които изпълват 
сетивата на човек, дотолкова, че дори 
самият Петър Дънов е бил запленен 
от пречистващата сила на местността.  

Разпределение:
Комплексът се състои от 3 туристиче-
ски хижи , категоризирани с най-висо-
ката степен – 3 еделвайса. Всяка хижа 
разполага с около 10 просторни, стилни 
и уютни стаи + 1 просторен и луксозен 
апартамент, всеки със собствен санита-
рен възел и баня. Всяка от хижите раз-
полага с изключително кокетни и напъл-
но обзаведени, и уютни кухни с механи 
към тях - за любителите на домашната 
и топла атмосфера. В централната хижа 
има напълно оборудван ресторант с 
най-висок клас кухненско обзавежда-
не, с капацитет 40 места. Интериора на 
ресторанта е по индивидуален дизайн, с 
експонати представляващи миниатюри 
от българския бит и фолклор. В една от 

хижите има предвидено място за сау-
на и спа процедури, както и маломерна, 
но единствена по рода си игрална зала 
за тихи игри.Прилежащото към хижите 
дворно място е култивирано – изграде-
ни са навеси, беседки, огради и освети-
телни тела, като всеки следващ детайл 
допълва концепцията за едно приказно 
място, далеч от шума на големия град 
и в същото време на 70км от София и 
насред природа оставаща ни без дъх . 

Предимства:

- Пътят до хотела е асфалтиран и пред 
сградите има паркинг пространсво

- Висококачествени мебели от естестве-
ни материали и по индивидуален дизайн 
и изработка

- Прекрасно обзаведен ресторант и пер-
фектно оборудвана кухня

- Близост до всички ски писти в Боровец



ИМЕНИЕ 
ВЕЛИКО ТЪРОВО

Вид строителство: тухла 
Площ: 630 кв.м. 
Парцел: 6800 кв.м. 
Вид имот: Къща / Чифлик 
7 Спални, 4 Бани Два гаража 
Местоположение:
до гр. Велико Търново

1 099 000 € 

Изключително имение на брега на река Янтра

Рея Интернешънъл има удовлоствието да Ви 
представи един романтичен чифлик, създаден 
за хора, влюбени в природата. Имотът се нами-
ра в полите на Стара планинa, на 17 км от град 
Велико Търново и на 2 км от магистралата Со-
фия–Варна.

Идеята за създаването на този дом е автен-
тичното да се срещне с удобствата и модерния 
начин на живот. Пространствата са завършени 
изцяло с естествени материали - камък, дърво 
и текстил. Някои от мебелите в интериора са 
съвременни, но подбрани спрямо логиката на 



старата българска къща. Домът е раз-
положен сред красив и чудесно под-
държан парк от седем декара, в кой-
то са експонирани предмети, грижливо 
събирани от домакините. Автентичният 
сайвант-барбекю, параклисът, къщата 
за гости и прекрасният басейн допъл-
ват вкуса към модерното. В имението 
се влиза през внушителна дървена пор-
та, по прекрасни павирани алеи, които 
ще Ви заведат до всяко кътче на двора, 
до всяко красиво старо дърво и до ду-
вара, през който се вижда пълноводна-
та Янтра.

Разпределение:

Сутерен - механа, сауна,парна баня, 
баня с тоалетна, котелно и складово 
помещение

Първи етаж - фоайе, просторна дневна 
с камина, трапезария, кухня, елегантен 
кабинет, фитнес зала, тоалетна

Втори етаж - четири луксозно обзаве-
дени спални, всяка от които има собст-
вена баня с тоалетна, гардеробна и 
тераса с панорамна гледка към плани-
ната, стая за персонал с пералня и су-
шилна

Трети етаж - покрита зимна градина 
с канапета и кът за отдих. Гледката е 
към реката, гората, съседните планин-
ски върхове и двора.

Къщата за гости е на един етаж, с РЗП 
178 кв.м., луксозно обзаведена и раз-
полага с едностаен апартамент и две 
отделни самостоятелни стаи, всяка с 
баня и тоалетна. Има локално отопле-
ние и охлаждане. Отпред има веранда.

Предимства:

- Къщата е печелила награда в катего-
рията „Еднофамилни къщи“

- Изградена е система за отопление и 
охлаждане на двете къщи

- Прекрасен външен басейн с подгрява-
не

- Красиви, екзотични, рядко срещани 
дървета и цветя

- Два гаража и помещение, в което се 
намира генераторът за електричество

- Собствена, независима система за во-
доснабдяване

- Имотът се намира в китно и добре 
поддържано село

- Масивна каменна ограда в традицио-
нен български стил

- Две големи порти, които са с дистан-
ционно отваряне и видео наблюдение



LA DOLCHE VITA 
СОЗОПОЛ

Рея Интернешънъл Ви предста-
вя един от най-красивите имоти 
на българското Черноморие. Това 
прекрасно имение с фантастична 
гледка и невероятен двор, конку-
риращ всяка ботаническа гради-
на, е по-скоро състояние на духа, 
а не къща. Тук може да видите 
уникален зелен парк с над 2000 
растителни вида, да се насладите 
на два басейна, единият от които 
е закрит и с морска вода, а дру-
гият с водопад и скали, прекрасна 
маслинова гора, от която можете 
да си произведете зехтин, река с 
езеро и златни рибки, водно огле-
дало с фонтан и екзотични палми.  
Прелестният дом наподобява 
романтична испанска хасиенда, 

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 800 кв.м.,  
УПИ: 7500 кв.м. 
Етажи: 2 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: Созопол



разлята меко в огромната зелена площ. 
Гледката от стаите е към най-красивите 
кътчета от парка и целия залив.

Разпределение:
Първо ниво: просторен хол с френски про-
зорци, камина, бар, родителска спалня с 
гардеробна и баня с джакузи, винарна, 
прелестна модерна кухня с шест метров 
таван, сервизни помещения, тоалетна за 
гости, зимна градина и вътрешен басейн.
Второ ниво: три спални с бани.
ДВОР: Барбекю на веранда със специал-
на фурна за печене, външен басейн, езеро 
с водопад и пещера, зеленчукова и овощ-
на градина, маслинова горичка, воалера 
за птици, детска къщичка на „Баба Яга“ и 
много други детайли оформящи луксозен 
начин на живот.

Предимства:

- Видео наблюдение и денонощна охрана
- Фантастичен парк с екзотични
   растителни видове
- Овощна градина и парник за зеленчуци
- Два басейна и езеро
- Къща за персонал от 90 кв. метра
- Сауна и фитнес
- Генератор от 50 квт
- Соларни батерии
- Винарна с техника за
   производство на вино
- Техника за производство на зехтин
-  Площ: 800 кв.м. 
-  Парцел: 7500 кв.м. 
-  Етажи: 2 
-  4 Спални, 4 Бани 
-  Гараж, гараж за две коли и
   външни паркоместа 



КЪЩА 
БЯЛА

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 180 кв.м.,  
Двор: 1100 кв.м., 
Вид имот: Къща  
Местоположение: Бяла

415 000 €

Рея Интернешънъл Ви представя един прекра-
сен имот, с който бихте могли да  изпълните 
мечтата си за морски дом. Едноетажната къща 
е изключително добре организирана, с всички 
необходими детайли за един  луксозен стил на 
живот.Към това бихме добавили и перфектно 
озеленения и поддържан двор, с изключителни 
гледки и простор.

Разпределение:  Просторна дневна с хол, тра-
пезария, кухня и веранда за горещите летни 
нощи, три перфектни спални, гардеробна, две 
бани, склад.





КЪЩА 
АХЕЛОЙ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 179 кв.м.,  
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: гр. Ахелой 

Рея Интернешънъл Ви пред-
лага нова вила, разположе-
на сред природна среда, но в 
близост и до морето в затво-
рен жилищен комплекс в Ахе-
лой.

Разпределение:
Къщата е реализирана на два  
жилищни етажа и разполага с 
три спални, просторна дневна 
с кухня и трапезария, камина 
в дневната. Всяка спалня раз-
полага със собствена баня и 
санитарен възел. Пред днев-
ната е разположена простор-
на тераса и външен басейн.



Предимства:

Затворен ваканционен комплекс с от-
лична поддръжка и 24 часа охрана

Отличен достъп и местоположение на 
2 км. от плажа и на 350 м. от Vineyards 

Spa Resort, Паркомясто, Зелени площи

Къщата се предлага напълно обзаведе-
на

Цена по запитване за дългосрочен или 
краткосрочен наем.



КОМПЛЕКС 
СОЗОПОЛ

Вид строителство: тухла
Площ: РЗП: 175 - 285 кв.м., 
Етаж: 2
Вид имот: Вили 
Местоположение: залив 
Каваците, Созопол 

Рея Интернешънъл ви представя  
новоизграждащ се VIP комплекс, на-
ходящ се на първа линия на един от 
най-карасивите заливи на българ-
ското черноморие - залив Каваците 
в античния гр. Созопол. Комплекса се 
състои от шест самостоятелно раз-
положени непосредствено до море-
то вилни сгради, с уникална гледка 
към залива, всяка със самостояте-
лен басейн за допълнителен ком-
форт, веранда и двор с вечно зеле-
на растителност. Напълно южното 
изложение на имота ще даде на бъ-
дещите собственици щастието да се 
наслаждават както на прекрасните 
изгреви на слънцето така и на фан-
тастичните залези. Къщите са раз-
положени на терен с обща площ от 
4000 кв.м и са с РЗП от 175 кв.м. до 
285 кв.м. без верандите. Във всяка 
сграда има между три и четири спал-
ни, всяка със собстен санитарен въ-
зел и баня, кухня с трапезария, хол, 
складово и мокро помещение. Пред-
видена е интелигентна система на 
управление и ЮПС за ел. захранва-
не в случай, че същото бъде прекъс-
нато. Отополението с термо помпа 
ще позволява комфорто целогодиш-
но използване на къщите. Вилите ще 
бъдат предадени с подови настилки 
и оборудвани бани, без обзавежда-
не с опиця за такова при желание на 
клиента.





АПАРТАМЕНТ 
СВЕТИ ВЛАС

55 000 € 

Рея Интеренешънъл Ви предлага нов тристаен 
апартамент в бутикова сграда находяща се в ку-
рорта „Свети Влас“.

Характеристики на имота:

Площ – 71 кв.м., открита тераса 17.65 кв.м.

Разпределение:
предверие, дневна с трапезария и кухня, две са-
мостоятелни спални, просторна баня със санита-
рен възел. Терасата на жилището е пред всички 
помещения и гледа към градината на сградата, 
която е с басейн и барбекю зона.

Имотът се предлага напълно завършен без обза-
веждане.

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 71 кв.м.,  
Вид имот: Апартамент   
Местоположение: „Свети 
Влас“





КЪЩА 
ВУРВУРУ, ГЪРЦИЯ

Рея Интернешънъл Ви представя един изключите-
лен имот на източния бряг на полуостров Ситония, на 
12км от Агиос Николаос и на 15км от Никити. Къща-
та е разположена на   прекрасен пясъчен плаж, има 
своя красиво озеленен двор и предлага изключител-
ни удобства. Контрастът между външния свят и спо-
койната изисканост на този имот е впечатляващ.

Разпределение:
Сутерен - студио за гости с баня и тоалетна, об-
служващи помещения
Първи етаж - просторна дневна с трапезария, кух-
ня, спалня с баня, тоалетна, голяма тераса с пано-
рамна гледка към морето
Втори етаж - три спални, всяка със самостоятелна 
баня и тераса към морето и планината

Предимства:
Страхотна локация, най-зеленият ръкав на Халки-
дики

Луксозни довършителни работи и обзавеждане

Къщата е на първа линия с гледка към морето

Цена: по запитване

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 430 кв.м.,  
УПИ: 1550 кв.м. 
Етажи: 3 
5 Спални, 5 Бани   
Местоположение:
Вурвуру, Гърция





ИМЕНИЕ 
КАСАНДРА, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 179 кв.м.,  
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: 
Касандра, Гърция

Рея Интернешънъл Ви предлага един от безцен-
ните имоти в света, включен в класацията ТОП 
100 на изящните имоти! Резиденцията би по-
корила вкуса и на най-капризната Холивудска 
звезда.
 
Това изключително творение предоставя целия 
мечтан от всеки човек лукс, комфорт, гледка и 
свобода на духа. Къщата е построена на един 
от носовете на полуостров Халкидики и това 
прави гледката изумителна. Домът е на площ 
от 1500 кв.м, разположен върху впечатляващ 
двор с размер от 15 дка.

В строителството, екстериора и интериора са 
вложени най-качествените строителни и до-
вършителни материали от най-добрите Евро-



пейски и световни компании. За изклю-
чителния комфорт на собствениците, в 
двора има професионален тенис корт 
и басейн с размери 20/5 м. Освен това, 
имението притежава парник за произ-
водство на екологични плодове и зе-
ленчуци, както и маслинова гора за 
собствена марка зехтин.

Разпределение:
Сутерен: Гараж за два и повече авто-
мобила, СПА зона с парна баня, сауна, 
фитнес, огромно джакузи, освен това 
на това ниво има: кино салон, винарна, 
перално и гладачно помещение, тех-
ническа зона за поддръжка на всички 
системи.

Първи етаж: Елегантно и просторно 
фоайе от което се влиза в огромен с хол 
с феноменална гледка и камина, тра-
пезарна част, отделна и много голяма 
кухня, тоалетна за гости, както и чети-
ри спални с баня към всяка от тях.

Втори етаж: Три много просторни спал-
ни с гледки и тераса, три бани .

Към имението има още 3 сгради с апарта-
менти за обслужващ персонал или гости.

Чайна, която може да се ползва и като 
зона за барбекю.

Цена: по запитване







АПАРТАМЕНТ 
КАВАЛА, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 50 кв.м.,  
Вид имот: Апартамент   
Местоположение: Кавала, 
Гърция 

115 000 € 

Рея Интеренешънъл Ви предлага апартамент 
50кв. м. на 1ви етаж в крайбрежната зона 
на град Кавала.

Състои се от едно основно помещение, кое-
то може да се конфигурира в спалня и хол, 
баня и един кухненски комплект, вграден в 
шкаф зад входната врата.

Апартамента е изцяло реновиран през 2018г., 
има подове от масивно дърво, блиндирана 
врата, PVC дограма с комарници, централно 
парно отопление и един A/C inverter 18.000 
BTU.

Сградата предлага асансьор и е с година на 
строителство 1972. Едно отлично предложе-
ние, както за личен, така и за инвестиционен 
имот, с уникално местоположение и неверо-
ятна гледка.





КОМПЛЕКС ПАНОРАМА 
КАРИАНИ, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: 72 кв.м.  
Вид имот: Къща   
Местоположение: Гърция, 
област Кавала, с. Кариани

Ремакс Чойс Ви представя Комплекс Па-
норама, на най-привилегированото мяс-
то - на върха на хълма на село Кариани. 
С изключителна гледка към Света гора 
- Атон, остров Тасос, планината Пангео 
и наситеното синьо на Егейско море. Са-
мото име на комплекса отлично описва 
какво Ви очаква там! За изграждането 
му избрахме най-добрата част от райо-
на. Неговите 130 къщи са амфитеатрал-
но изградени с перфектно ергономично 
оформление и модерен жилищен дизайн.

Къща с чиста застроена площ 72 кв.м. 
в комплекс Панорама - Кариани. Мо-
дерната и луксозна конструкция я пра-
ви отличен избор за ваканционен имот. 
Първия етаж на къщата се състои от 



всекидневна с кухня и камина, спалня 
и баня. Големите прозорци правят къ-
щата светла и прострона, с изключи-
телна гледка към градината и морето. 
С вътрешно стълбище се придвижва-
ме на горния етаж, където се намира 
master room със собствена баня и па-
норамна гледка към морето. Има общ 
басейн, който се споделя от 5 имота. 
Къщата разполага със PVC дограма, 
тенти и самостоятелно парно отопле-
ние с котел на нафта. Къщата е с южно 
изложение.

Уникален дом, който прави
лукса достъпен за всички.

Отопление: Самостоятелно отопление
Допълнително: Блиндирана  врата, 
гледка към морето
 
Разстояния:
 
От морето: 1 km.
 
От центъра: 100 метра,
 
Година на строителство: 2018
 
Цена: по запитване



Вид строителство: тухла 
Площ: 300 кв.м.,  
УПИ: 400 кв.м. 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: 
Гърция, област Кавала,
с. Офринио 

Ремакс Чойс Ви предлага прекрасна вила, с чиста 
застроена площ от 300кв.м., луксозно обзаведена, 
с 400 кв.м. парцел с гледка към морето на плажа 
Офринио-Кавала. Това е превъзходна вила в краси-
вите околности на плажа Офринио-местност, която 
съчетава хармонично планината и морето.

Местоположение: Вилата се намира на 50 метра от 
морето на тихо и спокойно място. 

Дворно място: Парцелът от 400 кв.м. е озеленен и 
заобиколен от борови дървета и палми. Обиколен е 
от големи тераси, предлагащи сенчести зони за отдих.

Прекрасна къща: Сградата предлага закрито прос-
транство от 300 квадратни метра. На приземния етаж 
от 60 кв.м.е разположен самостоятелен апартамент, 
състоящ се от уютна дневна с гледка към морето, две 
спални,складово помещение и баня. Чрез вътрешно 

КЪЩА / ВИЛА 
ОФРИНИО, ГЪРЦИЯ



стълбище се стига до 1 етаж на къща-
та- 120 кв.м.,където се намират огромен 
хол с камина, трапезария,модерна кух-
ня с вградени ел.уреди и луксозна баня. 
От всеки кът на дома собственика може 
да се наслаждава на невероятната глед-
ка към Егейско море. На втория етаж от 
120 кв.м. са разположени три спални,от 
които две спални с вградени гардероби , 
баня с джакузи и сауна и едно общо по-
мещение  със собствена баня и гарде-
робна.

Всяка спалня има голяма тераса с пре-
красна гледка към морето. Всички зони 
на дома са декорирани от специалист, с 
елементи на съчетание на камък в хар-

мония с гоблени и модерно обзавеж-
дане. Къщата разполага с алуминиева 
дограма, блиндирани врати, подово ото-
пление, климатик  и аларма, разположе-
на е само на 1 км от центъра на плажа 
Офринио, на 40 км от град Кавала и на 
100 км от град Солун. Има лесен достъп 
до Егнатия Одос.

Предимства:
- Уединено място
- Луксозна жилищна сграда
  с голямо внимание към детайла
- живописни гледки.
- Идеален дом за тези, които 
  искат да се откроят.

Цена: по запитване



КЪЩА 
ОФРИНИО, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: 240 кв.м.,  
Етажи: 2 
Вид имот: Къща   
Местоположение: 
Гърция, област Кавала, 
с. Офринио

Ремакс Чойс Ви предлага двуетажна къща с 
чиста площ от 240кв.м., на брега на морето.  На-
мира се в комплекс “ Таласа”, в който ще бъдат 
построени общо 40 къщи. Комплексът “Таласа” 
е на няколко крачки от морският бряг, предла-
га гледка към залива на Орфану и Света Гора. 
Намира се в с. Офринио, област Кавала. Компле-
ксът се състои от независими луксозни къщи, 
изградени в хармония с естественият ландшав. 
Всяко едно от жилищата разполага с частен ба-
сейн с хидромасаж, 2- 3 спални, 2 бани, еданата 
от които е с душ кабина и хидромасаж, кухня, 
склад, локално парно, камина, частен паркинг и 
градина. Комплексът разполага със собствена 
биологична канализация, озеленени общи час-
ти, тенис корт, баскетболно игрище, парк, дет-
ска площадка и интернет връзка.



Отличното строителство на жилището 
дава приоритет на комфорта, лукса и 
елегантността. Приземният етаж на къ-
щата се състои от хол с камина, трапе-
зария, кухня, две спални и баня. 

Вътрешна стълба води до горният етаж 
на жилището, където са разположени 
още две спални, една баня, master room 
с гардеробна и собствена баня и laundry 
room ( мокро помещение ).  Жилището 
предлага незабравима гледка към мор-

ският бряг. Благодарение на разпреде-
лението на помещенията в съчетание с 
модерната архитектура къщата се от-
кроява. На балконът на този етаж е 
инсталирано джакузи, което дава спе-
циална нотка на изтънченост и лукс. 
Барбекюто и басейнът в дворното мяс-
то допълват естетическата картина.

Една уникална луксозна къща, коя-
то идва, за да задоволи нуждите на 
най-взискателните клиенти.



АПАРТАМЕНТ 
КАВАЛА, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: 50 кв.м.,  
Вид имот: Апартамент   
Местоположение: Кавала, 
Гърция 

125 000 € 

Ремакс Чойс Ви представя апартамент 50кв.м. 
на последен 10ти етаж в центъра на град Ка-
вала.

Състои се от хол с кухня, една спалня и баня, 
оборудвана с хидромасаж и душ. Жилището е 
напълно обзаведено и оборудвано и е ренови-
рано наскоро.

Има тераса, предлагаща прекрасна панорам-
на гледка към целия град, както и паркомяс-
то. Едно отлично инвестиционно предложение 
в центъра на града с оценка 9.8 в Booking.





МЕЗОНЕТ
КАВАЛА, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: 300 кв.м.,  
Вид имот: Мезонет   
Местоположение: 
Кавала, Гърция

550 000 € 

Ремакс Чойс Ви представя луксозен ме-
зонет от 300кв.м в центъра на Кавала. 
Прекрасен мезонет с уникален дизайн и 
естетика в сърцето на града. Мезонетът 
е разположен на последните  три етажа 
на сградата, пети, шести и седми. 

Той се състои от три спални, голяма, на-
пълно оборудвана кухня, две бани, в една-
та от които има джакузи и хол с неверо-
ятна гледка към града на Кавала. Много 
красива е и гледката от всичките други 
балкони. Много от характеристиките на 
този невероятен мезонет и някои от тях 
са сателитна телевизия, алармена систе-



ма, 200-литров слънчев бойлер, телеви-
зионна система  със затворена верига, 
усилена дограма с термоизолирани про-
зорци, електрически щори, централно 
отопление климатици с висок енергиен 
клас, сгъваем басейн за четирима души, 
специално подбрани неразгъваеми па-
рапети , както и специални предни стък-
ла са някои от елементите, които правят 
имота да е специален случай на пазара 
на имоти. Централният асансьор дости-
га до четвъртия етаж, а до петия рабо-
ти  само  с код , запазен за наематели-
те на мезонет, за които, разбира се, има 

още един независим асансьор, свърз-
ващ трите етажа. С кодове работят и ос-
новните входове на сградата ,единия за 
автомобили и  другия за пешеходци. В 
общите части на сградата има охрани-
телни камери. Разполага с лично  място 
за паркиране, както и склад в сутерена 
на сградата.

Уникалният дизайн на тази къща, насто-
яването за детайлите да обслужват оби-
тателите и отличният избор на матери-
али го правят уникален избор за хора с 
високи изисквания.



Вид строителство: тухла 
Площ: 180 кв.м.,  
Етажи: 2 
Вид имот: Къща  
Местоположение: 
остров Тасос,
с. Скала Мариес 

359 000 € 

Ремакс Чойс Ви представя  Луксозна  двуетажна об-
заведена къща 180m², с басейн и достъп до частен  
плаж на морското село СКАЛА  МАРИЕС , на остров 
Тасос.

Къщата е построена с най-новия архитектурен и ди-
зайнерски минималистичен стил, както външно, така 
и вътрешно, като са използвани най-съвременните и 
висококачествени строителни материали.

Намира се на  едно уникално живописно място, далеч 
от шума .Отдалечена само 1 километър от сърцето 
на Скала Мариес, , на тих и спокоен хълм с изглед 
към морето на пустинен залив с  частен плаж  на 250 
метра. 

КЪЩА / ВИЛА 

О. ТАСОС, ГЪРЦИЯ



Къщата се състои от просторна всеки-
дневна заедно с кухня, 4 спални и 2 бани. 

На красиво озеленената градина домини-
рана от каменния елемент , с маслинови 
горички има един голям плувен басейн. 

Има място за паркиране.

Един  уникален избор за незабравими-
те моменти през вашите летни почивки, 
както и за туристическа експлоатация.



ВИЛА 
ОСТРОВ ТАСОС

Вид строителство: тухла 
Площ: 100 кв.м.,  
УПИ: 2980 кв.м. 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: 
остров Тасос, с. Скала Панагия

420 000 € 

Ремакс Чойс Ви представя луксозна вила  в Ска-
ла Панагия , о-в  Тасос. 

100кв.м , с подземно помещение 72кв.м на пар-
цел от 2980кв.м. 

Имотът се намира на едно от най-красивите 
места на о-в Тасос, с панорамна гледка и само 
на 1200 метра от плажа на „Хриси Аммудия“. 

Влизайки на основния етаж на къщата, открива-
ме едно общо помещение с  хол - кухня, голяма 
спалня и голяма баня. 



Чрез вътрешното  стълбище се качваме 
до горния етаж на вилата, където на-
мираме  едно общо помещение и още  
една  баня. 

Разполага с тераса , която предлага па-
норамна гледка към плажа Хриси Аму-
дия. 

Сутеренът от 72m² се използва като 
склад.

Имотът е в отлично състояние и е за-
вършен с висококачествени материали. 

Дограмата , кухнята и подовете са от 
масивно кафяво дърво.

Разполага с генератор за електроенер-
гия и резервоар за вода.

Отопление: Каминна и парно на нафта.



КЪЩА 
ОФРИНИО, ГЪРЦИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: 95 кв.м.,  
Етажи: 3 
Вид имот: Къща  
Местоположение: 
Паралия Офринио, Гърция

Ремакс Чойс Ви представя  Комплекс “Таласа”, 
който е разположен само на няколко метра от 
морският бряг в Паралия Офринио (Тузла), об-
ласт Кавала и предлага красива гледка към за-
лива на Орфани и Егейско море. 

Една група от автономни и луксозни къщи, 
построени с уважение и любов към околната 
среда и в хармония и естественият ландшафт. 
Комплекса разполага с биологично почистване, 
озеленени общи площи, парк, детска площадка, 
телефонна и Интернет връзка.

Къщите се състоят от хол с кухненски бокс, две  
или три спални. Терасите предлагат прекрасна 
гледка към Егейско море. Всички къщи разпо-
лагат с красиво оформено дворно място с рай-
грас и декоративни дървета. Едно страхотно 
кътче, което е подходящо за моменти на ре-
лакс и спокойствие, като същевременно пред-
лага пряка гледка към Егейско море и плани-
ната Пангео.

Цена: по запитване





ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

instagram.com/reya.bg/

Дизайн, предпечат и реклама: 

www.inspirestudio.eu 

fb.com/ReyaInternationalAgency/

Очаквайте скоро изцяло обно-
вения ни сайт на www.reya.bg, 
с много нови възможности, функцио-
налности, красив дизайн и изключител-
но интуитивна търсачка, за да намерите 
още по-лесно желания от вас имот.




