
White Rock Castle, Balchik

ОБЕКТ ОПИСАНИЕ
ЗП + общи части  ЦЕНА в Евро (без 

СТАТУС

ФИТНЕС

СПА ЦЕНТЪР 613,86

МЕД. ЦЕНТЪР 764,83

РЕСТОРАНТ 276,98

КОЗМЕТ. 

ЦЕНТЪР

61,85

АПТЕКА 24,47

Външен басейн 718

АПАРТ. 1

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

100,02                            132 026 reserved

АПАРТ. 2

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

136,07                            179 612 

АПАРТ. 3

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,4                            127 248 

СУТЕРЕН

ПАРТЕР

ЕТАЖ 1

КОРИГИРАНИ ДДС)  



АПАРТ. 4
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
56,34                              55 777 

АПАРТ. 5
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
56,34                              55 777 reserved

АПАРТ. 6
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
56,34                              55 777 

АПАРТ. 7
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
56,34                              55 777 

АПАРТ. 8
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
56,34                              55 777 

АПАРТ. 9
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
66,28                              72 908 reserved

АПАРТ. 10
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
66,28                              72 908 

АПАРТ. 11
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
66,28                              72 908 

АПАРТ. 12
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
66,28                              72 908 

АПАРТ. 13
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
66,28                              72 908 reserved



АПАРТ. 14
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
66,28                              72 908 

АПАРТ. 15

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,4                            127 248 

АПАРТ. 16

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

136,07                            179 612 reserved

АПАРТ. 17

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

100,02                            132 026 reserved

Студио 1
стая с кухненски бокс, баня с тоателна, 

антре, тераса
37,39                              41 129 

АПАРТ. 18

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

100,02                            143 029 reserved

АПАРТ. 19

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,93                            138 610 

ЕТАЖ 2



АПАРТ. 20

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,4                            137 852 

АПАРТ. 21
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              64 911 

АПАРТ. 22
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              64 911 

АПАРТ. 23
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              64 911 reserved

АПАРТ. 24
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              64 911 

АПАРТ. 25
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              64 911 

АПАРТ. 26
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              64 911 

АПАРТ. 27
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
63,44                              76 762 

АПАРТ. 28
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
58,86                              71 221 reserved

АПАРТ. 29
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
57,04                              69 018 



АПАРТ. 30
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
57,04                              69 018 

АПАРТ. 31
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
58,86                              71 221 reserved

АПАРТ. 32
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
63,44                              76 762 reserved

АПАРТ. 33

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,4                            137 852 

АПАРТ. 34

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,93                            138 610 

АПАРТ. 35

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

100,02                            143 029 

Студио 2
стая с кухненски бокс, баня с тоателна, 

антре, тераса
37,79                              45 726 

АПАРТ. 36

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

99,51                            153 245 

ЕТАЖ 3



АПАРТ. 37

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,63                            148 810 

АПАРТ. 38

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,4                            148 456 

АПАРТ. 39
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              71 402 

АПАРТ. 40
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              71 402 

АПАРТ. 41
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              71 402 

АПАРТ. 42
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              71 402 

АПАРТ. 43
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              71 402 

АПАРТ. 44
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,01                              71 402 reserved

АПАРТ. 45
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
63,44                              83 741 reserved



АПАРТ. 46
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
58,86                              77 695 reserved

АПАРТ. 47
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
57,04                              75 293 

АПАРТ. 48
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
57,04                              75 293 

АПАРТ. 49
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
58,86                              77 695 

АПАРТ. 50
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
63,44                              83 741 

АПАРТ. 51

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,4                            148 456 reserved

АПАРТ. 52

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

96,93                            149 272 

АПАРТ. 53

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

99,51                            153 245 reserved

Студио 3
стая с кухненски бокс, баня с тоателна, 

антре, тераса
37,79                              49 883 



АПАРТ. 54
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
119,33                            196 895 reserved

АПАРТ. 55
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
74,68                            123 222 

АПАРТ. 56
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
96,4                            159 060 

МЕЗОНЕТ продаден

Две спални продаден

МЕЗОНЕТ продаден

Две спални продаден

МЕЗОНЕТ продаден

Две спални продаден

МЕЗОНЕТ продаден

Две спални продаден

МЕЗОНЕТ продаден

Две спални продаден

МЕЗОНЕТ продаден

Две спални продаден

АПАРТ. 63
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
63,44                              90 719 

АПАРТ. 64
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,76                              85 457 reserved

АПАРТ. 61                            235 712 

АПАРТ. 62                            235 712 

178,57

178,57

АПАРТ. 59                            235 712 

АПАРТ. 60                            235 712 

178,57

178,57

АПАРТ. 57                            235 712 

АПАРТ. 58                            235 712 

178,57

178,57

ЕТАЖ 4



АПАРТ. 65

Двуспален (две спални, две бани с 

тоалетна, антре, дневна с кухненски бокс, 

тераса)

114,17                            163 263 reserved

АПАРТ. 66
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
59,76                              85 457 reserved

АПАРТ. 67
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
63,44                              90 719 

АПАРТ. 68
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
96,4                            159 060 reserved

АПАРТ. 69
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
74,68                            123 222 reserved

АПАРТ. 70
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
119,33                            196 895 reserved

Студио 4
стая с кухненски бокс, баня с тоателна, 

антре, тераса
37,79                              54 040 

АПАРТ. 71
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
96,75                            170 280 reserved

ЕТАЖ 5



АПАРТ. 72

Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс) бонус 

тераса с площ от 50,69 кв.м

95,08                            167 341 

АПАРТ. 73

Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс) бонус 

тераса с площ от 50,69 кв.м

95,08                            167 341 

АПАРТ. 74
Едноспален (антре, баня с тоалетна, 

спалня, дневна с кухненски бокс, тераса)
96,75                            170 280 reserved


