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Живей в ритъма на Слънцето

Live in the rhythm of the Sun



„Сънденс Резиденс“ е хармоничен, уреден и спокоен 
кът в забързания столичен живот, където 
слънчевите лъчи ще танцуват във Вашия дом. В 
него ще можете да отпочинете след дългия ден, 
наслаждавайки се на красотата на Витоша, на залеза 
или просто да отдъхнете сред зеленината на двора.

Sundance Residence is a harmonious, well-organized and 
peaceful area amid the hectic city life where the sunlight 
rays will be dancing in your home. There you can relax 
after a long day, enjoying the beautiful view to the Vitosha 
mountain, the sunset, or simply dip for a while in the 
greenness of the yard.
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„Сънденс Резиденс“ е разположен в гр. 
София, кв. „Манастирски ливади“ (запад) в 
непосредствена близост до бул. „България“ и 
Околовръстен път, осигуряващи директен 
достъп до по-голямата част от града.

Районът се отличава със специфичен 
микроклимат, чист въздух, тиха и 
спокойна атмосфера. Разположен е близо 
до живописната резиденция „Бояна“ и ски 
лифтовете на Витоша. 

Sundance residence is situated in Sofia City, 
in Manastirski Livadi Suburb (west), in close 
proximity to Bulgaria Blvd. and the Ring road 
providing direct access to the greater part of the 
city.

This area has specific micro climate, fresh air, 
and calm and peaceful atmosphere. It is located 
near the picturesque Boyana Residence and the 
Vitosha ski lifts. 



„Сънденс Резиденс“ е 6-етажен жилищен комплекс, 
проектиран  спрямо околните сгради, така че 
да се получи естествено уединение от градския 
шум. От комплекса се разкрива панорама към 
красивите склонове на Витоша. 

В сградата са проектирани 83 апартамента 
с площ от 60 до 198 кв.м., подземен и открит 
паркинг и магазини на приземните нива. 
Предвидени са богато озеленяване, зони за отдих 
и детска площадка.

Комплексът е от затворен тип, осигурен е 
професионален сграден мениджмънт. Услугата 
включва: портиерска служба и видеонаблюдение, 
текуща техническа поддръжка на общите части, 
ежедневно почистване, сезонно озеленяване, 
осигуряване на  техническа изправност на всички 
инсталации и други.

Ние създаваме уютни и комфортни жилища, 
а Вие ги изпълвате с усмивки и любов и те 
стават истински дом!

Sundance Residence is a 6-floor residential complex 
planned in accordance with the adjacent buildings so 
that a natural seclusion from the city noise is formed. 
The complex allows a panoramic view to the beautiful 
mountainsides of Vitosha. 

In the building there are 83 apartments sized from 60 to 
198 sq. meters, an underground and a surface parking 
lot and commercial premises on the ground levels. The 
area is fitted with lavish green spots, recreation zones 
and children’s playground.

This is a closed-type complex, and professional 
management of the building is provided. The service 
includes: janitorial services and video surveillance, 
regular technical maintenance of the common sectors, 
daily cleaning, seasonal green areas, proper functioning 
of all technical installations, etc. 

We create cozy and comfortable residences, you fill 
them with love and smiles and they become a true 
home.



Ако обичате да се събуждате с първите 
слънчеви лъчи или да се наслаждавате на 
залеза, то „Сънденс Резиденс“ може да бъде 
Ваш дом.

If you love waking up with the first rays of 
sunshine or watching the sunset, Sundance 
Residence can be your home. 

Удобства и акценти
Features and Highlights

Отлична локация в южен квартал
Excellent location in a southern suburb

Бърза връзка с основни пътни артерии
Fast connection to major thoroughfares

Тиха и спокойна зона
Quiet and peaceful area

Гледка към Витоша
View to Vitosha mountain

Детска площадка
Children’s playground

Подземен паркинг
Underground parking lot

Сграден мениджмънт
Management of the building



„Планекс“ е една от водещите български 
строително-инвестиционна компании, 
създадена през 1990 г. Портфолиото ни включва 
разнообразни обекти: жилищни сгради, хотели 
и ваканционни комплекси, търговски и офис 
центрове, индустриални и логистични сгради, 
инфраструктурни проекти. 

Марката „Планекс“ се радва на висок престиж 
и доверие от страна на клиентите. Тя е 
символ на качество, стабилност и иновативни 
решения в строителството. 

„Планекс“ е носител на множество национални 
награди за високо качество на строителство и 
за умението да създава модерна среда на живот 
и работа като съчетава природните дадености 
с изискванията на съвременността.

Planex is a leading Bulgarian construction and 
investment company established in 1990. Our 
portfolio includes various sites: residential buildings, 
hotels and vacation complexes, commercial premises 
and office centers, industrial and logistic buildings, 
infrastructural projects. 

The Planex brand is considered highly prestigious 
and trustworthy by the clients. It is a symbol 
of quality, stability and innovative solutions in 
construction. 

Planex has been given numerous national awards 
for high quality of construction and for the ability 
to create modern living and working environments 
by combining the natural landscapes with the 
contemporary lifestyle requirements. 

Performance Excellence



Отдел „Продажби“

София 1618
ул. „Невестина скала“ 18
тел.: 02 985 1001 
моб. тел.: 088 747 7755

Варна 9002
ул. „Любен Каравелов“ 55
тел.: 052 610 746
моб. тел.: 088 212 2212

Sales Department

Sofia 1618
18 Nevestina skala St.
phone: +359 2 985 1001 
mobile: +359 88 747 7755

Varna 9002
55 Lyuben Karavelov St.
phone: +359 52 610 746
mobile: +359 88 212 2212

sales@planex.bg
www.RealtyPlanex.com


