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...в полите на Лозенската планина...

Искаш да си тук!



Където да избягаш
от шума и градската суета! 

НА КРАЧКА
ОТ ГРАДА



СОФИЯ

ПЛОВДИВ

М. ШАМАКАС. ГЕРМАН

ул. “Лозен”

бул. “Цариградско шосе”

ул. “Манастирска воденица”

ул. “Околовръстен път”

М. ЧЕКЕРИЦА

М.ПЕШУНИЦА

С. ЛОЗЕН

Лозенска планина

Мастер план | общ изглед

...В
РЕЗИДЕНШЪЛ
ПАРК ЛОЗЕН
-САМО НА
12 МИН.
ОТ СОФИЯ



Където да забавиш ритъма, 
да изживееш свободното си 
време...

НА
МЯСТОТО



...да почерпиш сила и спокойствие от природата, да 
почувстваш хармония, грижа за теб и удовлетвореност!

Р Е З И Д Е Н Ш Ъ Л  П А Р К  Л О З Е Н 



КАЧЕСТВО
И КОМФОРТ

в

една хармонична среда

Жилищен комплекс от ЕДНОФАМИЛНИ, ДВУФАМИЛНИ
И РЕДОВИ КЪЩИ. Съчетание от качество и комфорт
на дома и естествена и хармонична среда на живот.





... в Дома, в който ще откриеш 
хармония и спокойствие, 
щастие и уют за цялото
семейство!

...В
РЕЗИДЕНШЪЛ 
ПАРК ЛОЗЕН
-МЕЧТАТА
ЗА ЕДНО 
ЩАСТЛИВО 
БЪДЕЩЕ







КАЧЕСТВО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ!
КАЧЕСТВО НА

Разнообразни типове къщи за различните 
потребности и предпочитания на нашите 
клиенти. 

Качествено изпълнение с грижа за теб!

Част от затворен комплекс с професионално 
управление  и поддръжка!

ЖИВОТ!



КЪДЕТО ДА
СЕ ПОТОПИШ
В ПРИРОДАТА



На прага на своя уютен дом,
в полите на Лозенската планина,

ще откриеш чист въздух и тишина,
безброй пътеки и места за разходка

и почивка сред природата!



Всичко за твоя добър и пълноценен начин 
на живот – спортни съоръжения, кафене 
и заведение за хранене, училище и детска 
градина, търговски и офисни площи.

Всичко, от което ти – съвременният
човек, наистина имаш нужда!

COMMUNITY
SPIRIT 

УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА



КАФЕ-БИСТРО | ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ | СПОРТ



БИЗНЕС ПАРК 
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