
www.royalcity.bgМЯСТОТО НА УСПЕШНИЯ БИЗНЕС!



БИЗНЕС ПАРК ROYAL CITY 
отговаря на всички изисквания за 
модерни офис и търговски 
пространства, съчетавайки удобна 
локация, просторни площи,
приятна околна среда и паркинг.
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Бизнес парк Royal City е разположен 
на бул. „Дунав” №5 в град Пловдив, 
само на 4 км от центъра на града и с 
бърз излаз на АМ Тракия. 

Комплексът разполага с отлична 
инфраструктура и е леснодостъпен с 
градски транспорт от всяка точка на 
града.

РАЗСТОЯНИЕ ДО:
     Пловдив център - 5 минути
     Автомагистрала Тракия -10 минути
     Летище Пловдив - 30 минути
     Летище София - 90 минути  



     
     Отлична инфраструктура и 
комуникации

     Подземен паркинг 

     Наземен паркинг с 90 минути 
безплатен престой 

     24 часова охрана и видео 
наблюдение

     Професионална целогодишна 
поддръжка

     Прекрасна градина с места за 
отдих 

     Разнообразен микс от наематели 
сред които банкови офиси, 
ресторанти, коктейл бар, детска 
градина и занималня. 

УДОБСТВА



ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
В ДВУЕТАЖНИ СГРАДИ КЛАС А

Бизнес парк Royal City разполага с пет 
двуетажни търговско-административни 
тела за отдаване под наем.

Сградите са с окачена фасада, двоен под и 
окачен таван, светла височина 280 м, 
противопожарна инсталация, индивидуално 
отчитане на изразходваните консумативи, 
водна връзка и възможност за поставяне на 
рекламна табела.

В КОМПЛЕКСА МОГАТ ДА БЪДАТ 
НАЕТИ ПЛОЩИ ДО 776 КВ.М НА ЕТАЖ



VRV 
климатизация

кабелен 
интернет

Tърговско-административните тела за 
отдаване под наем са оборудвани с:

централна 
вентилация



В Royal City са разположени пет жилищни секции с 
обособени офисни пространства на партерен етаж, 
с изглед към градината. 

ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ



Подземен и наземен паркинг

ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 
НИВО: ПАРТЕР

Площите, които се отдават под наем на партерно ниво са 
разположени в 5-те търговско-административни тела и на 
приземно ниво на 5-те жилищни сгради. Помещенията могат 
да бъдат обединявани или разделяни с възможност за 
отдаваема площ до 721 кв.м на етаж.
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ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 
НИВО: 1

Площите, които се отдават под наем на ниво 1 са разположени 
в 5-те офисни двуетажни тела. Помещенията могат да бъдат 
обединявани или разделяни с възможност за отдаваема площ 
до 776 кв.м на етаж.



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.

Компанията развива офис проекти отговарящи на най-високи изисквания за модерни работни пространства. Приоритет е поставен 
върху градове с дългосрочен потенциал за развитие, разнообразен икономически профил, квалифицирани човешки ресурси и 
нарастващо търсене на модерни офис площи. Търсят се устойчиви архитектурни и технически решения, гарантиращи ефективна 
дългосрочна експлоатация и конкурентни наемни нива.

Контакти
Галакси Инвестмънт Груп

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


