


Un proiect ambițios
Aflat la 100 de metri de plajă, Sopra Jupiter este un

proiect rezidențial exclusivist, înconjurat de un spațiu

verde bine îngrijit. Stațiunea Jupiter reprezintă

oportunitatea perfectă atât pentru investitori, cât și

pentru rezidenții în căutare de liniște sau tratamente.
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În centrul stațiunii Jupiter
Jupiter funcționează încă din 1968 ca o stațiune

balneoclimaterică a orașului Mangalia. Vegetația

bogată oferă stațiunii un ambient răcoros, perfect

pentru plimbări pe timp de zi și de noapte, iar

golfurile sale îi oferă un aspect dantelat, asemănător

unei locații tropicale. Sopra Jupiter este poziționat

strategic la distanțe foarte scurte de puncte

principale de interes pentru oaspeții săi:



Dezvoltator sigur

Acces la resort

Predare la cheie

Plata în rate

Investiția ta este protejată -

Sopra este un dezvoltator cu

experiență, la al doilea

proiect in sudul litoralului.

Rezidenții Sopra Jupiter au

acces la toate facilitățile din

Sopra Neptun și Saturn,

precum Spa sau Fashion.

Toate apartamentele sunt

complet mobilate și utilate,

pregătite pentru vacanța ta

sau a clienților tăi.

Cu un avans de doar 30% îți

poți achiziționa imobilul

dorit, în rate de până la 5 ani

fără dobândă, direct la

dezvoltator.

O oportunitate unică
Un proiect ambițios la început de drum, aflat în prima etapă de

creștere a polului de investiții din sudul litoralului.



Un istoric bogat
Atât Cap Aurora, cât și Jupiter sunt cunoscute printre iubitorii

de liniște sau tratamente cu aersoli marini și nămol.

Lacul Neptun II (Jupiter) și Lacul Tismana au fost formate

artificial, prin amenajarea fostei mlaștini Comorova. 

Primele construcții ale stațiunii Jupiter au fost ridicate în anul

1968: Hotelul Atlas și Hotelul Olimp. În același an, satul de

vacanță Zodiac a văzut primele căsuțe.

În 1973, a fost formată noua stațiune, numită Cap Aurora, care

a întregit și peisajul pitoresc al litoralului românesc. Datorită

golfurilor, stațiunea se aseamănă cu o insulă, ceea ce o

transformă într-o destinație căutată de turiștii străini.



Apartamente

Sopra Jupiter este un proiect boutique, discret, ce îmbină

materialele premium pentru a da viață arhitecturii moderniste,

centrată pe utilitate. Fiecare apartament beneficiază de lumină

naturală pe timpul zilei.

Suprafață utilă: 55.60 m² Suprafață utilă: 29.50 m²

Preț de la 68.000 € cu TVA Preț de la 40.250 € cu TVA

2 camere Studio



contact@sopra-saturn.ro

+40 727 034 488

Strada Gala Galaction,

Cap Aurora

Contact
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