


Un proiect unic
O locație splendidă pentru cei care vor să

investească într-un proiect îndrăzneț. Sopra Neptun

este un proiect de locuințe de vacanță dezvoltat de

Sopra, la cele mai înalte standarde de calitate.

Localizată în centrul unei stațiuni în plină dezvoltare,

reprezintă oportunitatea perfectă pentru rezidenți și

investitori.



5 min

Plaja Neptun

20 min

Paradis Land

20 min

Teatrul de vară

În centrul stațiunii Neptun
Neptun este cea mai bună alegere pentru cei care

preferă confort, eleganță și exclusivitate. Stațiunea

este localizată o suprafață mică, puternic

reglementată împotriva dezvoltărilor imobiliare

haotice, complet renovată și cu zone întinse de arii

protejate.



Dezvoltator sigur

Administrare imobil

Randament de 7%

Plata în rate

Investiția ta este protejată -

Sopra este un dezvoltator cu

experiență, la al doilea

proiect in sudul litoralului.

Fii fără griji - imobilul este

administrat complet de

dezvoltator, iar facilitățile

sunt menținute în stare

optimă.

Randamentul investiției tale

este garantat contractual.

Cumpărătorii sunt

prioritatea noastră.

Profită de plata în rate fără

dobândă direct la

dezvoltator. Cu un avans de

doar 30% îți poți achiziționa

imobilul dorit.

Cu un pas înaintea tuturor
Un proiect ambițios la început de drum, în prima etapă de

creștere a polului de investiții din sudul litoralului.



Homes

Fashion

Spa

Proiectul este construit în stil modernist, cu materiale premium.

Percepția din exterior este compactă și masivă. Piatra naturală,

metalul și sticla dau un caracter puternic arhitecturii.

Imobilele Sopra sunt concepute pentru a te bucura de timpul

petrecut atât în interior, cât și în spațiile exterioare comune.

Pentru iubitorii de modă, Sopra Neptun oferă expoziții de

fashion și magazine de îmbrăcăminte proprii.

Rezidenții își pot reîncărca energia și starea de bine prin

tratamente spa, în arome de lavandă și flori de portocal.



Apartamente
Sopra Neptun pune la dispoziție apartamente studio sau cu 2

camere. Ambele tipuri de apartament au o priveliște

excepțională, beneficiind de lumină naturală pe tot parcusul

zilei.

Suprafață utilă: 43.32 m² Suprafață utilă: 29.09 m²

Preț de la 69.740 € cu TVA Preț de la 69.740 € cu TVA

Fișa de apartament Fișa de apartament

2 camere Studio

https://www.sopraresidence.ro/apartamente/2-camere
https://www.sopraresidence.ro/apartamente/studio


Contact
contact@sopra-saturn.ro

+40 727 034 488

Str. Gării, intersecție cu

Trandafirilor, Neptun

mailto:contact@sopra-saturn.ro
tel:+40727034488
https://www.google.com/maps/search/43.87556639034288,+28.60119431994588?sa=X&ved=2ahUKEwjX_dL4i-v2AhUVH-wKHdP8BOgQ8gF6BAgCEAE

