


РОЯЛ СИТИ СЪЧЕТАВА 
 » Модерна архитектура
 » Висококачествено строителство
 » Отлична инфраструктура и 

комуникации
 » Обширни зелени площи

УДОБСТВА
 » Просторна зелена градина 
 » Подземен и наземен паркинг
 » Поддръжка на общи части и 

зелени площи
 » 24-часова охрана
 » Открита детска площадка, 

заведения и търговски обекти

Жилищен парк Роял Сити е 
разположен в престижния 
квартал Кършияка в град 

Пловдив. Районът се характеризира със 
спокойна среда за живеене, предлага 
отлична инфраструктура, достъп до 
разнообразен градски транспорт до 
всяка точка на града, училища, детски 
градини, магазини и заведения. 



Свежест в жълти тонове ДВУСТАЕН ТИП 1



В   този едноспален апартамент 
всичко е в детайла! Жълтият 
цвят, един от най-слънчевите и 

топли цветове, е заложен като акцент 
в интериора, а комбинацията с бяло, 
бежово и дървесни мотиви превръщат 
мястото в свеж и вдъхновяващ дом 
с характер. Апартаментите от този 
тип са разположени на площ от 75 до 
84 кв.м и се състоят от антре, хол с 
кухня, спалня и баня с тоалетна. В хола 
има кът с мека мебел и трапезария с 
дизайнерски маса и столове, а кухнята 
е обособена в ниша, като естествено 
продължение на хола, което прави 
много лесно и практично използването 
и и същевременно създава по-голям 
простор в стаята. Спалнята е с широко 
легло и е изключително уютна. Този 
апартамент ще Ви заплени и ще 
освежи ежедневието Ви.  



Луксозен апартамент 
с вечна елегантност 

ДВУСТАЕН ТИП 2



П   ерфектен баланс между стил и 
комфорт – това е излъчването на този 
апартамент! Интериорният дизайн е 

класически, но актуален, както преди така 
и сега. Такъв тип интериори не остаряват, 
защото те съчетават нещо елегантно и 
изчистено. Цветовата гама е в бежово, 
бяло и кафяво, все тонове носещи уют, а 
комбинацията от декоративните елементи, 
финиши и текстил допълват с усещане за 
лукс. Този тип апартаменти са разположени 
на площ от 75 до 84 кв.м и се състоят от 
антре, хол с кухня, спалня и баня с тоалетна. 
Всичко е подредено, така че да изглежда 
изчистено и да не Ви липсва нищо. Дневната 
е директно свързана с напълно оборудвана 
кухня, като в нея има кът с мека мебел и кът 
за хранене. Спалнята е комфортна с голямо 
легло. Ако обичате класиката, то това е 
Вашият апартамент! 



ТРИСТАЕН ТРИСТАЕН Простор и изчистен силует



M   аксимално отворено 
пространство и чувство 
за комфорт в класически 

тонове. Така могат да бъдат описани 
този тип тристайни апартаменти. 
Балансираните земни цветове и 
прави линии са водещи в интериора 
и създават стилна и характерна 
атмосфера. Апартаментите са 
с площ 120 кв.м. и притежават 
всички удобства за голямо 
семейство. В просторната дневна 
са разположени два комфортни 
и стилово допълващи се къта 
за сядане в бежово и кафяво. 
Като част от цялостната визия на 
пространството, кухнята се вписва 
елегантно в интериора и е напълно 
оборудвана. Двете спални следват 
общата тоналност на жилището, 
те са комфортни и с големи 
гардероби.



ЧЕТИРИСТАЕНЧЕТИРИСТАЕН Съвременен лукс и простор 



Ч   етиристайните апартаменти 
могат да бъдат описани като 
144 кв.м стил, елегантност и 

простор. Обзавеждането съчетава 
палитра от бежово, бяло и дървесни 
елементи, създавайки един 
изключителен баланс и усещане 
за дом. В същото време кожените 
мебели и лъскави акценти привнасят 
лукс и изисканост. Разпределението 
на апартамента включва антре, хол с 
кухня и трапезария, три спални и три 
бани, от които едната е самостоятелна 
към спалня. Просторът и светлината в 
този апартамент се усещат от самото 
влизане в него, а белият цвят на 
мебелите довнася допълнителен уют. 
Обзавеждането е умело планирано и 
всичко сякаш е точно на мястото си. 
Този апартамент е за онези, с нюх към 
съвременния лукс, които ценят личното 
пространство. 



Контакти
Галакси Инвестмънт Груп

Т +359 32 924 747 | М +359 897 555 555
office@galaxy-bg.com 

 www.galaxy-bg.com

Галакси Инвестмънт Груп инвестира и управлява портфолио от успешни проекти в различни направления на недвижимата 

собственост - хотели, жилищни и ваканционни комплекси, офисни сгради, търговски и индустриални площи.

Жилищните проекти са разположени на атрактивни локации, както в градска среда, така и по българското Черноморие. Всички 

те предоставят оптимален комфорт и високо качество на живот на своите обитатели. Съчетанието на съвременна архитектура 

и дизайн, качествено строителство, просторни жилищни площи и модерната инфраструктура ги превръщат в предпочитано и 

привлекателно място за живеене. Комплексите разполагат с просторни зелени площи и паркоместа, а за удобството на обитателите 

се предлага професионално управление на собствеността.  


