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Prabangaus 
nekilnojamojo turto 
pardavimo profesionalai
„Baltic Sotheby’s International Realty“ 
savo veiklą pradėjo 2010 m., kai buvo 
atidarytas pirmasis biuras Latvijoje, 
Rygoje. Glaudus tarptautinis ryšys 
su „Sotheby’s International Realty“ 
kolegomis iš viso pasaulio bei dinamiška 
partnerystė su tarptautinėmis 
žiniasklaidos ir reklamos agentūromis 
natūraliai paskatino augimą ir šiandien 
savo veiklą plėtojame Lietuvoje, Latvijoje 
bei Estijoje. 

Lietuvoje veikianti „Baltic Sotheby’s 
International Realty“ iš pradžių pradėjo 
specializuotis prabangaus ir išskirtinio 
nekilnojamojo turto rinkoje Vilniaus 
regione su galimybe pasiūlyti atstovavimo 
paslaugas klientams, ieškantiems įsigyti 
ar norintiems parduoti savo nekilnojamąjį 
turtą išskirtinėse vietose visoje šalyje. 
Šiais metais durys atvertos ir Kauno 
rinkai, kur profesionalias paslaugas teikia 
pardavimų atstovai Kauno regionui. 
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Išskirtinės pardavimo 
paslaugų galimybės
Būdami tarptautinio „Sotheby’s 
International Realty“ įmonės ženklo 
dalimi, kurio pavadinimas visame 
pasaulyje siejamas su aukščiausios 
kokybės nekilnojamuoju turtu ir 
profesionaliu konsultavimo paslaugų 
lygiu, vieninteliai Lietuvoje savo klientams 
galime suteikti galimybę pardavinėti 
nekilnojamąjį turtą tikslinei, finansiškai 
suinteresuotai auditorijai vietinėje ir 
tarptautinėje rinkoje visame pasaulyje, 
o pirkėjams įsigyti turtą ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose pasaulio šalyse. Objekto 
pateikimui naudojami pažangiausi 
marketingo įrankiai, leidžiantys 
profesionaliai pateikti unikalų turtą 
tiek spaudoje, tiek interneto platybėse 
bei žiniasklaidos šaltiniuose. Jų dėka 
potencialus klientas pasiekiamas 
tiesiogiai, taip pat per partnerių vip 
pardavimo kanalus. 

Visada žingsniu priekyje
Mes buvome pirmasis prabangaus 
nekilnojamojo turto ženklas, kurį pristatė 
„Apple TV“. Mes buvome pirmasis 
prabangaus nekilnojamojo turto ženklas 
savo tinklapyje sir.com įdiegęs 3D ir 
virtualios realybės turus. Dabar esame 
pirmasis prabangaus nekilnojamojo turto 
ženklas pristatęs revoliucinę, papildomos 
realybės išmanią programėlę „Curate 
by Sotheby’s International Realty“. 
Programėlė suteikia potencialiems 
pirkėjams unikalią galimybę pamatyti 
būsimus namus tokius, kokių jie 
trokšta, sulaužant vizualizavimo barjerą, 
dažnai lydintį pardavimo proceso 
metu. Parduodantiems neapstatytą 
nekilnojamąjį turtą, tai unikali galimybė 
pateikti pirkėjams net keletą papildomos 
realybės variantų atvaizduojančių 
interjerą keletu skirtingų stilių. 
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Esame stiprūs, nes 
puoselėjame tradicijas 
„Sotheby’s International Realty“ tarsi 
viena didelė šeima, kur bendravimo 
tradicijos nenutrūkstamai puoselėjamos 
nuo 1976 įkūrimo metų. Šią darnią 
tarptautinę šeimą, kuriai priklausome 
ir mes, „Baltic Sotheby’s International 
Realty“, šiandien atstovauja 22.000 
tūkstančiai išskirtinio prabangaus 
nekilnojamojo turto pardavimo kultūros 
ekspertų, kurie glaudžiai bendradarbiauja 
su 950 biurų visame pasaulyje 69-iose 
šalyse. Šiais metais švenčiame rekordinę, 
108-ių milijardų dolerių, metinę 
pardavimų apimtį. 

Unikalus aljansas
Bendradarbiavimas su „Sotheby’s“ 
aukciono namais yra mūsų unikalusis 
skirtumas ir pridėtinė vertė klientams, 
nes tik mes turime išskirtinę prieigą prie 
pasaulyje pirmaujančių ir gilias tradicijas 
turinčių aukciono namų rinkodaros 
programų, įskaitant aukšto lygio renginius 
klientams, išskirtines marketingo 
galimybes, konfidencialius vardinius 
pasiūlymus potencialiems pirkėjams bei 
reklamą elektroninėje erdvėje.
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Tarptautinė patirtis ir 
platesnės galimybės 
Augant „Sotheby’s International Realty“ 
įmonių tinklui, įgyjame platesnes 
komunikacijos galimybes su kolegomis 
iš viso pasaulio, taip atverdami savo 
klientams naują potencialių pirkėjų ratą. 
Semdamiesi patirties, ne tik augame 
prabangaus nekilnojamojo turto 
segmente, taip pat atveriame naujas 
perspektyvas savo klientams perkant ar 
parduodant nekilnojamąjį turtą Lietuvoje 
ar svečiose šalyse. 

Kasmetiniame suvažiavime, kuris vyko 
2017 m. rugsėjį Las Vegase, Nevadoje, 
susirinko maždaug 2400 „Sotheby’s 
International Realty“ pardavimo ekspertų 
atstovaujančių 155-ioms „Sotheby’s 
International Realty“ įmonėms 34-
iose pasaulio šalyse. „Baltic Sotheby’s 
International Realty“ bendrasavininkai 
Marius Bružas ir Paulius Gebrauskas bei 
pardavimų vadovas Robertas Karalius 
tapo didžiausio įmonės istorijoje įvykio 
dalimi. „Sotheby’s International Realty“ 
CMO Kevinas Thompsonas pasauliniame 
įmonės suvažiavime pristatė naują 
marketingo kampaniją – LIVE. Įspūdingo 
tiesioginio šou metu, LIVE kampanija 
debiutavo ir įtakingose žiniasklaidos 
priemonėse, tokiose kaip „Architectural 
Digest“, „Mansion Global“, „Myfun“, 
„New York Times“, „The Wall Street 
Journal“. Renginyje dalyvavo ir „Sotheby’s 
International Realty“ labdaros partneris 
„New Story“, šiuo metu kuriantis namų 
bendruomenes Haityje, Bolivijoje ir 
Salvadore tiems, kuriems jų labiausiai 
reikia. Vieno namo pastatymo kaina -  
6 000 JAV dolerių. 

Per kasmetinį suvažiavimą renginio 
dalyviai paaukojo pinigų sumą  
100-o namų statyboms naujai kuriamai 
bendruomenei Naujojoje Meksikoje. 
Tais pačiais metais lapkričio mėnesį 
vykusiame Europos, Vidurio Rytų, 
Indijos ir Azijos suvažiavime Londone 
susirinko regionų vadovai ir marketingo 
specialistai, kur buvo dalinamasi 
įmonės pardavimų didinimu naudojant 
naujausias marketingo kampanijas 
bei dalinamasi patirtimi, tarptautinio 
bendradarbiavimo sėkmės istorijomis.  
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Gulbinų g.
Didieji Gulbinai
Vilnius
Tai 13 namų solidi ir uždara gyvenvietė, 
turinti 24/7 apsaugą, nepriekaištingą 14,5 
ha teritoriją su tiesioginiu priėjimu prie 
ežero, teniso kortais, krepšinio, vaikų 
žaidimo aikštele. Gamtos ir modernios 
architektūros harmonija. Architekto 
Remigijaus Bimbos suprojektuotas 
namas išsiskiria ypatingai erdviomis 
patalpomis, natūraliomis aukštos 
kokybės medžiagomis ir naujausiomis 
technologijomis.

• Plotas (kv. m): 748
• Sklypo plotas (a): 100
• Statybos metai: 2012
• Miegamieji kambariai: 5
• Spa su baseinu, turkiška pirtimi ir 

sauna, „Jacuzzi” lauko terasoje
• Prestižinis kvartalas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com 
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Gulbinų g.
Didieji Gulbinai
Vilnius
Unikali galimybė įsikurti prabangiausiame 
individualių namų kvartale Vilniuje, kur 
uždaroje net 14,5 hektaro teritorijoje, 
atokiai viena nuo kitos išsidėsčiusios vos 
trylika rezidencijų. Nepretenzinga Alvydo 
Šeiboko architektūra bei ekskliuzyvinė 
vieta - privalumai, iškeliantys šiuos namus 
aukščiau įprasto prabangaus turto.

• Plotas (kv. m): 990
• Sklypo plotas (a): 100
• Statybos metai: 2013
• Miegamieji kambariai: 5
• Vonios kambariai: 3
• Šildymas: dujinis
• Pažangiausios vėdinimo bei vėsinimo 

sistemos
• Sporto salė
• Vyno rūsys
• Tiesioginis patekimas prie Gulbinų 

ežero, kur įrengtas pantoninis tiltas
• 5 vietos automobiliams
• Prestižinis kvartalas su apsauga 24/7

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Laurų g.
Laurai
Vilnius
Namas, išsiskiriantis originalia 
architektūra ir moderniomis 
technologijomis, viduje suprojektuota 
ir išvedžiota protingo namo sistema 
leidžianti patogiai valdyti namo išteklius. 
Sklypo gerbūvis pilnai sutvarkytas, o 
namo langai atveria vaizdus į visas 
keturias pasaulio puses. Namas 
parduodamas su daline apdaila, 
įrengta dujinio šildymo sistema. 
Namas išpuoselėtoje, uždaroje Laurų 
gyvenvietėje - saugi ir solidi kaimynstė 
gyvenimo komfortui.

• Plotas (kv. m): 605
• Sklypo plotas (a): 23 
• Aukštų sk.: 2
• Kambariai: 8
• Miegamieji: 4
• Vonios kambariai: 4
• Sumontuotas dujinis katilas
• Suprojektuota ir išvedžiota protingo 

namo sistema bei rekuperacija
• Dalinė apdaila

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Kiškių g.
Valakampiai
Vilnius
Gracingas, prabangiai įrengtas namas 
Kiškių g., vos peržengus namų slenkstį 
apgaubia elegancija ir nepriekaištinga 
kokybe. Šį puikų derinį harmoningai 
papildo šalia ošiančios pušys, ramybės, 
saugumo ir privatumo jausmas, 
mat namo vieta - bene privačiausia 
Valakampių teritorijoje. Uždara, akligatviu 
pasibaigianti gatvė, yra apsupta 
miško, o solidūs ir erdvūs nauji namai 
reprezentuoja puikią kaimynystę.

• Plotas (kv. m): 470
• Pagalbinio pastato plotas (kv. m): 142 
• Sklypo plotas (a): 20
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji kambariai: 5
• Vonios kambariai: 3 + wc
• Šildymas: dujinis
• Kondicionierius
• SPA (sūkurinė vonia ir garinė pirtis)
• Protingo namo sistema 
• Kokybiški „Visionnaire IPE Cavalli“, 

„Bulthaup“, „Mobileffe“ baldai, buitinė 
technika bei santechnika, integruota 
„Bang & Olufsen“ audio ir garso sistema

• Aukščiausios klasės apdaila: marmuras, 
akmuo, oda, medis

• Garažas 4-iems automobiliams
• Kiemo fontanas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Meškeriotojų g.
Valakampiai
Vilnius
Kokybė, komfortas ir elegancija – tai 
tie epitetai, kurie tiksliausiai apibūdina 
architekto Raimundo Pilkausko 
suprojektuotą klasikinės architektūros 
gyvenamą namą, harmoningai įsiliejusį 
į Valakampių ir Neries kraštovaizdį bei 
darnią kaimynystę. Pagal aukščiausius 
kokybės standartus 2008 m. statytas 
namas, su protingo namo valdymo 
sistema, kurios pagalba reguliuojamas ne 
tik apšvietimas, šildymas ar vėdinimas, 
bet ir optimizuojami namo išlaikymo 
kaštai.

• Plotas (kv. m): 494
• Sklypo plotas (a): 20
• Miegamieji kambariai: 5
• Vonios kambariai: 4 + 2 wc
• SPA su baseinu, rusiška pirtimi
• Terasos

Kaina
pagal užklausimą

Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Meškeriotojų g.
Valakampiai
Vilnius
Prestižinė vieta, solidi kaimynystė, 
puikus susisiekimas bei prabangus 
šiuolaikiškas įrengimas - blokuotas namas 
Meškeriotojų g. laukia naujų šeimininkų. 
Žinomo architekto įrengtas namas 
suplanuotas apgalvojant kiekvieną detalę. 
Pirmajame aukšte įrengta erdvi svetainė 
su židiniu, darbo zona, prabangi „Hacker“ 
virtuvė su šalia esančiu sandėliuku, 
valgomasis bei svečių san. mazgas. 
Antrajame - pagrindinis miegamasis su 
išskirtine drabužine bei vonios kambariu, 
du vaikų miegamieji bei vaikų vonia. 
Cokoliniame aukšte - sauna su dušu, san. 
mazgas ir rūbinė - sandėliukas. Erdvus 
sklypas yra šlaitinio reljefo, todėl namas 
yra aukščiau priešais esančių namų. 

• Plotas (kv. m): 293
• Sklypo plotas (a): 10
• Aukštų sk.: 2 + cokolinis
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2 + wc
• Šildymas: dujinis
• Nauji kokybiški baldai ir technika
• Sauna
• Viešojo transporto stotelė už 200 m

Kaina
650 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Pasakų g.
Valakampiai
Vilnius
Modernus namas Valakampiuose, 
Pasakų g. – aukščiausios kokybės 
gyvenimas privačioje ramybės ir gamtos 
harmonijos oazėje. Namas pastatytas 
erdviame, 20 arų žemės sklype, kurį iš 
visų pusių supa brandžios pušys, todėl čia 
jaučiamas privatumas ir, žinoma, laisvė 
individualiems poreikiams. Teritorija 
kruopščiai sutvarkyta, prižiūrėta, 
apšviesta. Name papildomai įrengta kino/
pramogų salė bei vyno rūsys.

• Plotas (kv. m): 346
• Sklypo plotas (a): 20
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji kambariai: 4
• Vonios kambariai: 3
• Šildymas: dujinis
• Kino/pramogų salė
• Vyno rūsys
• Stogo terasa

Kaina
1 190 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Smilgų g.
Valakampiai
Vilnius
Vienoje jaukiausių Valakampių gatvelių 
esantis namas darniai įsilieja į supančią 
gamtos aplinką. Tarsi įrėmintas miško 
peizaže, namas dovanoja pušyno gaivą, 
puikų vaizdą ir miškui būdingą ramybę. 
Įkvėptas Provanso, interjeras spinduliuoja 
jaukumą, sukurtą šviesių tonų atspalviais, 
jaukiais baldais, stilingomis detalėmis. 
Didelė, šviesi svetainės ir virtuvės erdvė 
pirmame aukšte suprojektuota taip, 
kad pabrėžtų supančios aplinkos grožį, 
atsiveriantį pro didelius panoraminius 
langus. Pirmame aukšte taip pat įrengtas 
darbo kambarys bei SPA zona su pirtimi.

• Plotas (kv. m): 354
• Sklypo plotas (a): 10
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2 + wc
• Šildymas: dujinis
• SPA zona
• Yra rūsys
• 2 vietų garažas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Lakštingalų g.
Valakampiai
Vilnius
Prestižiniame Valakampių rajone esantis 
namas darniai įsilieja į supančią gamtos 
aplinką. Tarsi įrėmintas miško peizaže, 
namas dovanoja pušyno gaivą, puikų 
vaizdą ir miškui būdingą ramybę. Dviejų 
aukštų, trijų miegamųjų namas puikiai 
suplanuotas gyvenimui ir poilsiui - be 
tradicinių erdvių name įrengta SPA zona, 
profesionalios akustikos kino - muzikos 
kambarys, erdvi ir itin jauki terasa ant 
stogo.

• Plotas (kv. m): 296
• Sklypo plotas (a): 8
• Statybos metai: 2015
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 3 + wc
• Profesionalios akustikos kino - muzikos 

kambarys
• SPA zona
• Ypatingai jauki stogo terasa

Kaina
990 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Nemenčinės pl.
Valakampiai 
Vilnius
Apsuptas Valakampių pušyno, 
parduodamas aristokratiškas, prabanga 
dvelkiantis blokuotas namas. Erdvus, 
šviesus ir elegantiškas. Per tris lygius 
išsidėsčiusios dvi svetainės, virtuvė, trys 
miegamieji kambariai, darbo kambarys ir 
trys vonios kambariai. Rūsyje įrengta SPA 
bei poilsio zonos.

• Plotas (kv. m): 364
• Sklypo plotas (a): 4
• Aukštų sk.: 3
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 4
• Šildymas: dujinis
• Biliardo stalas
• Židinys
• Terasa

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Grybautojų g.
Valakampiai
Vilnius
Prestižiniame Valakampių rajone, 
Grybautojų g. nuomojamas namas - 
tai išskirtinis elegancijos ir modernios 
architektūros pasiekimas. Dviejų lygių, 
trijų miegamųjų kambarių namas 
natūraliai įsilieja į harmoningą gamtos 
aplinką, dovanodamas pušyno gaivą, 
ramybę ir privatumą. Modernus 
interjeras, rafinuotas skonis, ypatingas 
erdvės pojūtis ir kruopščiai apgalvotas 
namo erdvių išdėstymas pastebimas 
vos peržengus namų slenkstį. Tai 
idealus pasirinkimas ieškantiems namų, 
suteiksiančių kokybišką, aukštos klasės 
gyvenimą gamtos apsuptyje.

• Plotas (kv. m): 364
• Sklypo plotas (a): 19
• Aukštų sk.: 2 
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2 + wc
• Šildymas: dujinis
• Nauji kokybiški baldai ir technika
• SPA zona
• Audio aparatūra

Kaina
4 700 €/mėn.

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Rūtų g.
Antakalnis
Vilnius
Antakalnis bei jame esanti Rūtų gatvelė 
visuomet žavi aplink žaliuojančiais 
parkais, tyla, ramybe, solidžia kaimynyste. 
Tai, ką galima rasti užmiesčio rajonuose, 
tačiau gyvenimas Antakalnyje tuo ir 
puikus, kad sostinės Senamiestis vos 
už 3 kilometrų. Įsikurkite naujame 
miesto name, Pavilnio regioninio parko 
apsuptyje. 

• Plotas (kv. m): 222
• Sklypo plotas (a): 11
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji: 4
• Vonios kambariai: 3 + wc
• Šildymas: geoterminis
• Rekuperacija ir vėsinimo sistema
• Sandėliavimo bei vyno patalpos greta 

virtuvės
• Dvi terasos – vakarinė ir rytinė
• Antžeminė stoginė automobiliams, 

vietoje jos galima įrengti garažą

Kaina
1 450 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Pijų g. 
Mažieji Gulbinai
Vilnius
Klasikinės architektūros namas 
draugiškoje Mažųjų Gulbinėlių 
gyvenvietėje. Kiek atokiau nuo miesto 
šurmulio, šalia miško bei Gulbinų 
ežero. Namas išsiskiria ne tik nuosaikiu 
interjeru, bet ir erdviu, kruopščiai 
puoselėjamu kiemu, didžiule lauko terasa 
su lauko židiniu.

• Plotas (kv. m): 349
• Sklypo plotas (a): 18
• Statybos metai: 2010
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji: 4
• Vonios kambariai: 3
• Aukštos lubos (m): 3,5
• Šildymas: geoterminis
• SPA su „Jacuzzi” ir sauna

Kaina
699 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Rasų g.
Rasos
Vilnius
Darnios architektūros projekte, 
įsikurusiame Pavilnio regioniniame parke, 
parduodamas vienas iš 16-os  
gyvenamųjų namų. Ne veltui šis 
kvartalas buvo pripažintas vienu 
geriausių šiuolaikinės architektūros ir 
gamtos dermės pavyzdžių. Subtilumas 
ir vientisumas pasitinka ne tik įvažiavus į 
gyvenvietės teritoriją, bet ir lydi įžengus į 
namus, kur pro didelius vitrininius langus 
pušys stebina savo grožiu.

• Plotas (kv. m): 240
• Sklypo plotas (a): 8
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji: 3
• Vonios kambariai: 3
• Šildymas: autonominis dujinis
• Rekuperacija, oro kondicionavimas
• Centrinis dulkių siurblys
• 3 km iki Senamiesčio

Kaina
630 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
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A. Strazdelio g.
Senamiestis
Vilnius
Jausmas, kai turi savo uždarą žalią 
kiemą, o tik išėjęs pro kiemo vartus 
atsiduri Senamiesčio šviesų spindesy - tai 
individualus dviejų aukštų su mansarda 
ir rūsiu namas, pilnai rekonstruotas 
2009 m., prie Vilniaus gynybinės sienos 
bastėjos.

• Plotas (kv. m): 236
• Sklypo plotas (a): 3,83
• Miegamieji kambariai: 4
• Vonios kambariai: 4
• Autonominis dujinis šildymas,  

kondicionavimo sistema
• Poilsio – SPA zona rūsyje
• Uždaras, saugus, itin tylus, erdvus 

kiemas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Birutės g.
Žvėrynas
Vilnius
Vienoje geriausių Žvėryno vietų 
parduodamas prabangus klasikinės 
prancūziškos architektūros namas. 
Statybai panaudotos aukščiausios 
kokybės medžiagos, pritaikyti naujausių 
technologijų sprendimai, išpuoselėta 
aplinka leidžia mėgautis patogiu, 
šiuolaikišku gyvenimu. Klasikinį interjerą 
pabrėžia aukštos lubos, didelės erdvės, 
pagal individualų projektą gaminti medžio 
masyvo baldai, raižytos durys, ąžuolo 
parketas, apdailos panelės. 

• Plotas (kv. m): 323
• Sklypo plotas (a): 13
• Statybos metai: 2014
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji kambariai: 6
• Vonios kambariai: 4
• Prancūziška „La Cornue“ viryklė
• Oranžerija
• Geoterminis šildymas, rekuperacija
• Atskiras pastatas (kv. m): 33

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Franko g.
Santariškės
Vilnius
Prie pat miško, Verkių regioniniame 
parke parduodamas erdvus namas 
šeimai. Šalia namo pastatytas pagalbinis 
pastatas, įrengta krepšinio aikštelė. 
Sklypo dydis leidžia mėgautis privatumu 
bei erdve. Namo statyba kokybiška ir 
ilgaamžė - iš plytų mūro, fasadas dengtas 
dekoratyvinėmis klinkerio plytomis, 
mediniai langai. Vidaus apdailoje 
kokybiškos ir natūralios medžiagos: 
medinės grindys bei akmens masės 
plytelės. Virtuvės baldai - medis bei 
granitas. 

• Plotas (kv. m): 363
• Sklypo plotas (a): 20
• Aukštų sk.: 2
• Kambariai: 7
• Vonios kambariai: 3 + wc
• Dujinis šildymas
• Kondicionierius
• Biliardinė
• Pirtis
• Video kameros
• Su baldais ir buitine technika

Kaina
850 000 €

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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A. Šabaniausko g.
Santariškės
Vilnius
Modernios asketiškos architektūros 
namas organiškai įsilieja į greta esančio 
miško panoramą, o santūria prabanga, 
pakilia nuotaika ir šviesa pulsuojantis 
interjeras suteikia visa tai, kas namą 
paverčia namais. Namas pastatytas 
2015 m. ir maksimaliai atliepia visas 
šiuolaikinio būsto estetikos, technologijų 
ir saugumo tendencijas. 

• Plotas (kv. m) : 249
• Sklypo plotas (a): 8
• Statybos metai: 2015
• Aukštų sk.: 2
• Miegamieji kambariai: 3 
• Vonios kambariai: 3
• Garinė pirtis
• Garažas 2 automobiliams 
• Šildymas: geoterminis
• Rekuperacija
• Židinys
• Lubų aukštis (m): 3 - 8,5 
• Parduodamas su įranga ir baldais
• Kraštinis sklypas prie miško

Kaina
699 000 €

Kontaktinis asmuo
Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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Šaltinių g.
Senamiestis 
Vilnius
Jei trokštate gyventi pačiame miesto 
centre ir tuo pačiu Jus vilioja užmiesčio 
gamtos ramybė, siūlome pasidomėti šiuo 
puikiu kotedžu išskirtiniame kvartale. 
Jaukus, klasikinės architektūros kvartalas, 
įsikūręs Senamiestyje, ant kalvos, tad pro 
šių namų langus kiekvieną dieną galėsite 
gėrėtis įspūdingais senojo Vilniaus 
vaizdais, Gedimino pilimi, Trijų kryžių 
kalnu, Naujamiesčio panorama. Statant 
naudotos itin kokybiškos medžiagos 
bei pažangiausios pasaulinės statybų 
technologijos: molinės stogų čerpės, 
mediniai langai, klinkerio plytos.

• Plotas (kv. m): 232
• Aukštų sk.: 2 + mansarda, rūsys
• Miegamieji kambariai: 3
• Terasa/kiemelis su žalia veja
• Balkonas, iš kurio atsiveria Senamiesčio 

panorama
• Dalinė apdaila

Kaina
611 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Višinskio g.
Žaliakalnis
Kaunas
Vienoje geriausių prestižinio Žaliakalnio 
vietų, ramioje nuosavų namų apsuptyje, 
parduodamas namas, kuris išsiskiria 
aukščiausios kokybės ir solidžios 
prabangos derme. Racionaliai 
suplanuotos erdvės, kurias puošia 
rankų darbo kilimai, natūralaus šilko 
užolaidos, profesionali buitinė technika 
su „Lacanche“ virykle bei prabangi SPA 
zona, kuria šių namų jaukumą ir laikui 
nepavaldų charakterį. Šis namas - tobulas 
pasirinkimas žmonėms, vertinantiems 
komfortą ir kokybišką gyvenimą 
strategiškai idealioje miesto vietoje.

• Plotas (kv. m): 401
• Sklypo plotas (a): 6
• Kambariai: 4
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 4
• SPA zona: „ARTIC“ baseinas su 

chromoterapiniu apšvietimu bei 
vandens ozonavimo sistema, itališki 
„Bosini“ chromoterapiniai dušai, „Sawo“ 
garinė pirtis

• Rekuperacija
• Garažas dviem automobiliams

Kaina
890 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Dambrauskienė 
+370 651 11 722
kristina.dambrauskiene@balsir.com
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Ošupio takas
Palanga
Klaipėdos apskritis
Parduodamas 17 arų, lygaus reljefo žemės 
sklypas - nuostabi vieta pabėgimui nuo 
miesto šurmulio ir rutinos. Atitolusį vos 
70 m nuo jūros, sklypą supa solidi ir saugi 
kaimynystė. Iš sklypo matosi kopa ir yra 
tiesus priėjimas iki paplūdimio. Netoliese 
nutiestas dviračių takas, vieta puikiai tinka 
kaitavimui. Sklypą puošia 33 brandžios 
pušys. Privestos visos komunikacijos, yra 
Traidenio biologiniai nuotekų valymo 
įrenginiai bei šulinys ir elektros dėžutė. 
Patvirtintas detalusis planas.

Kaina
500 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com

Svajonių g.
Valakampiai
Vilnius
Išskirtinėje Valakampių vietoje, pušyno 
apsuptyje, ant kalno, parduodamas 
erdvus, 20 arų žemės sklypas. Prestižinėje 
vietoje išsidėsčiusio sklypo paskirtis – 
gyvenamoji, mažaaukštė, galimas pastato 
statymo aukštis yra 10 m. Išduotas 
leidimas statyboms.

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com

Nugalėtojų g.
Valakampiai
Vilnius
Ypatingai gražioje vietoje - aukštai 
ant kalno, iš kur atsiveria įspūdingi 
Valakampių vaizdai, parduodamas 
kraštinis 20 arų sklypas, kuriame be 
ilgamečių pušų yra ir 1995 metais 
statytas remontuotinas gyvenamasis 
namas. Namo bendras plotas – 630,77 
kv.m. Aplink solidžių namų kaimynystė. 
Net du privažiavimai prie sklypo, kurie 
yra asfaltuoti ir apšviesti, šalia viešojo 
transporto stotelė, parduotuvė.

  

Kaina
699 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com

Valakupių g.
Valakampiai
Vilnius
Sklypo plotas 20,5 a. Čia rasite viską ko 
reikia pilnaverčiam šeimos gyvenimui ir 
poilsiui: sklypas pritaikytas prabangaus 
namo statybai, puikus privažiavimas 
asfaltuotu keliu, solidi kaimynystė. 
Sklypas greta Neries upės, ant kalnelio ir 
yra apsaugotas nuo pavasario poplūdžių. 
Greta parduodamas 18 a namų valdos 
paskirties sklypas, abu sklypai drauge 
sudaro taisyklingos formos 38,5 a (18 
+20,50) ploto stačiakampį.

Kaina
594 000 €

Kontaktinis asmuo
Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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Valakupių g.
Valakampiai
Vilnius
Sklypo plotas 18 a. Tai puikus 
pasirinkimas aktyviai dirbantiems, 
gamtos prieglobstį bei prestižinę 
kaimynystę vertinantiems žmonėms. Ryte 
greitai pasieksite darbo vietą, o vakare 
jėgas atgausite mėgaudamiesi išskirtine 
Neries slėnio panorama, maudynėmis, 
pušyno teikiama gaiva ir solidžia draugija. 
Greta parduodamas 20,50 a namų valdos 
paskirties sklypas, abu sklypai drauge 
sudaro taisyklingos formos 38,5 a (18 
+20,50) ploto stačiakampį.

Kaina
522 000 €

Kontaktinis asmuo
Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com

Lobio g.
Jeruzalė
Vilnius
Pasirinkę šį 20 arų sklypą Jeruzalės 
mikrorajone  mėgausitės privatumu, tyla, 
buvimo natūralioje gamtoje įspūdžiais ir 
keleto šimtų metrų atstumu rasite viską 
ko aktyviai gyvenanti šeima tikisi iš miesto: 
privatų vaikų darželį, progimnaziją, 
prekybos centrus, visuomeninį transportą, 
vieną didžiausių gydymo įstaigų. Aktyviam 
laisvalaikiui: greta esantis stadionas, 
Jeruzalės tvenkinys, skulptūrų sodas, 
Vilniaus Kalvarijos, vandens malūnas. 
Asfaltuotas privažiavimas. Paskirtis: 
gyvenamoji, mažaaukštė.

Kaina
399 000 €

Kontaktinis asmuo
Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com

Turniškių g.
Valakampiai
Vilnius
Prestižinėje Turniškių gatvėje 
parduodamas turbūt paskutinis ir 
vienintelis namų valdos sklypas. 
Privatumas, pušyno gaiva bei prestižinė 
kaimynystė - viskas ko reikia prabangiam 
namui statyti. Sklypas yra ant šlaito, todėl 
atsiveria nesibaigiantis miško peizažas. 
Sklypas paskutinis, todėl šalia neatsiras 
jokio kito statinio. Sklypo plotas 12 a.

Kaina
450 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com

Meškeriotojų g.
Valakampiai
Vilnius
Prestižiniame individualių namų kvartale, 
Meškeriotojų g., Valakampiuose, 
parduodamas 22,71 aro sklypas 
gyvenamojo namo statybai. Privažiavimas 
asfaltuotas, sklype visos reikiamos 
komunikacijos - elektra, miesto 
vandentiekis, kanalizacija, dujos. Iki 
Neries upės - 50 metrų. Šalia viešojo 
transporto stotelė.
 

Kaina
699 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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APARTAMENTAI



K. Kalinausko g. 
Senamiestis 
Vilnius 
Įspūdinga 163 kv. m rezidencija  
viršutiniame „Embassy House“ 
pastato aukšte, stebinanti išskirtiniais 
Naujamiesčio bei Konstitucijos 
dangoraižių panoraminiais vaizdais. 
Vitrininių langų ir erdvios 100 kv. m 
terasos dėka apartamentai nepaprastai 
šviesūs, pripildyti saulės šviesos. 
Elegantiškas, iki smulkmenų suderintas 
buto interjeras, nustebina vos įžengus į 
jo erdvę. Pasaulinės prabangios klasikos 
„Ipe Cavalli“ baldai, aliuminiu kaustyti 
langai, automatinės išorinės ir vidaus 
žaliuzės, lubas siekiančios durys, ąžuolo 
grindys, marmuro palangės, krištolo 
šviestuvai, tai tik dalis akcentų, kalbančių 
apie aukštą kokybę ir subtilų skonį.

• Plotas (kv. m): 163
• Statybos metai: 2009
• Viršutinis pastato aukštas
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Erdvi stogo terasa
• Vieta automobiliui požeminėje 

stovėjimo aikštelėje

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com 

44 | apartameNtai



PORTFOLIO | 45



Šiaulių g.
Senamiestis
Vilnius
Jaukioje Šiaulių gatvelėje, viename 
prestižinių sostinės projektų 
„Mikalojaus žiedas“, parduodami puikūs 
skandinaviško stiliaus dviejų lygių 128 
kv. m apartamentai su itin erdvia, net 
63 kv.m terasa, orientuota pietvakarių 
kryptimi. Naujai įrengti dviejų miegamųjų 
apartamentai labai šviesūs, pro visomis 
kryptimis orientuotus langus atsiveria 
Senamiesčio panorama. Baldai, 
buitinė technika, apdailos medžiagos ir 
išplanavimas - viskas atspindi puikų skonį 
ir aukščiausią gyvenimo kokybę. 

• Plotas (kv. m): 129
• Aukštas/Aukštų sk.: 4/4
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Erdvi terasa
• Skalbimo patalpa/drabužinė 
• Rekuperacinė vėdinimo sistema
• Dvi vietos automobiliams

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Šiaulių g.
Vilnius
Senamiestis
Skandinaviškame Senamiesčio 
projekte „Mikalojaus Žiedas“ savo 
nepriekaištingumu žavi pilnai įrengti 
3 kambarių apartamentai su jaukia 
vidine terasa bei požemine parkavimo 
vieta. Namas išties išskirtinis dėl 
reprezentatyvios recepcijos ir 24/7 
esančiu apsaugos darbuotoju, rūsyje 
gyventojams įrengta privati SPA su sauna, 
„Jacuzzi“ ir pokylių sale. Jaukus vidinis 
kiemelis ne tik namo puošmena, bet ir 
saugi žaidimų aikštelė vaikams.

• Plotas (kv. m): 87
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/4
• Liftas
• Terasa

Kaina
393 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Tilto g.
Senamiestis
Vilnius
XVI a. Vilniaus senamiestyje, Tilto gatvėje 
esanti valda buvo garbingos Radvilų 
giminės dvaro teritorija. Šiandien čia 
parduodamas išskirtinis blokuotas 
namas, kuriame įrengti prabangūs 
apartamentai, biuro patalpos ir stogo 
terasos. Unikali vieta bei plačios namo 
panaudojimo galimybės - gyvenimui, 
darbui, linksmybėms. Visa tai be abejonės 
- pirkėjui ieškančiam išskirtinumo ir 
privatumo. Esant poreikiui visos patalpos 
gali būti pritaikytos gyvenamosioms 
reikmėms.

• Plotas (kv. m): 324
• Aukštų sk.: 4
• Gyvenamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 3
• 4 biuro patalpos (gali būti pritaikytos 

gyvenamosioms reikmėms)
• Atskira poilsio ir pramogų erdvė su 

dviejų lygių stogo terasa ir sūkurine 
vonia

• Panoraminiai Vilniaus vaizdai
• Prabangus įrengimas
• Vardiniai baldai bei garso ir vaizdo 

aparatūra
• Kondicionavimo ir rekuperacijos 

sistemos
• Moderni apsaugos sistema
• Pastatas rekonstruotas ir naujai 

įrengtas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Tilto g.
Senamiestis
Vilnius
Parduodamas butas yra ne tik jaukios 
prabangos apsuptyje, bet ir unikalioje 
vietoje visai šalia Katedros aikštės… 
Pripažintos interjero dizainerės kurtame 
interjere atskleisti pagrindiniai kūrybos 
principai kuriant aplink save grožį, šilumą 
bei jaukumą. Prabangūs apartamentai 
pasižymi erdviomis patalpomis: didžiulė 
svetainės ir virtuvės zona, karališkas 
miegamasis su jaukiu balkonu į ramų 
vidinį kiemą bei puikiu vaizdu ir didelis 
vonios kambarys. Mažesnis tik darbo 
kambarys, tačiau dėl to jis nė kiek 
nepraranda savo žavesio.

• Plotas (kv. m): 124
• Aukštas/aukštų sk.: 4/5
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 1
• Apartamentai šalia Katedros aikštės
• Aukštos lubos
• Židinys
• Į kainą įskaičiuota didžioji dauguma 

baldų ir interjero detalių
• Uždara teritorija
• Solidi kaimynystė

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Didžioji g.
Senamiestis
Vilnius
Senamiesčio širdyje, šalia Rotušės 
aikštės, labai ramioje ir jaukioje 
vietoje, parduodami erdvūs, šviesūs 
dviejų kambarių apartamentai. Šiuos 
apartamentus neabejotinai įvertins 
Senamiesčio mylėtojai, nes vos uždarius 
namų duris pateksime į Didžiosios gatvės 
šurmulį. Galiausiai apartamentai yra 
pilnai renovuotame name, o laiptinėje - 
vos trys butai.

• Plotas (kv. m): 83
• Aukštas/aukštų sk.: 2/3
• Miegamieji kambariai: 1
• Vonios kambariai: 1
• Apartamentai Senamiesčio širdyje
• Jaukus, ramus vidinis kiemas šalia 

cerkvės
• Automobilio parkavimas uždarame 

kieme (priskirta vieta)

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Subačiaus g.
Senamiestis
Vilnius
Prabangaus dviejų miegamųjų kambarių 
apartamentų vaizdas pro langus tarytum 
iš atvirutės. Retas kuris galėtų pasigirti 
tokia turtinga Senamiesčio panorama su 
Vilniaus bastėjos ansambliu priešakyje. 

• Plotas (kv. m): 134
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/3
• Per du aukštus
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Aukštos lubos
• Vieta automobiliui požeminiame garaže
• Žavinga Senamiesčio panorama

Kaina
469 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Teatro g.
Naujamiestis
Vilnius
Vienoje prestižinių gatvių Vilniuje, prie pat 
Reformatų parko, parduodami erdvūs 
apartamentai su išskirtiniu vaizdu į 
Senamiestį. Butas suplanuotas viename 
lygyje, 5-ame namo aukšte. Į jį pateksite 
liftu tiesiai iš požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės. Namo saugumu 24 
valandas per parą rūpinasi prie įėjimo 
esanti apsauga. Šie apartamentai puikiai 
tiks norintiems erdviai gyventi miesto 
centre, turėti išskirtinį vaizdą pro langus 
bei žalią erdvę šalia - parkas vos tik išėjus 
iš namo.

• Plotas (kv. m): 175
• Aukštas/Aukštų sk.: 5/6
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2
• Šildymas: centrinis
• Panoraminis vaizdas į Senamiestį
• Apsauga 24/7
• Du erdvūs balkonai

Kaina
549 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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J. Basanavičiaus g.
Senamiestis
Vilnius
Parduodamas stilingas butas naujame, 
praeitais metais užbaigtame projekte 
Vilniaus senamiestyje. Tai projektas 
vertinantiems kokybišką ir patogią 
namų aplinką bei ramybę. Butas yra 
šalia jaukaus skvero, tad vasarą kasdien 
galėsite mėgautis priešais žaliuojančiais 
medžiais, o taip pat Senamiesčio 
jaukumu, patogiu susisiekimu net ir 
pėsčiomis, išvystyta infrastruktūra 
bei gausiomis laisvalaikio ir pramogų 
pasirinkimo galimybėmis. Skoningas 
interjero dizainerės pasirinkimas, 
natūralios ir kokybiškos medžiagos, 
atviras betonas, rankų darbo sendinti 
lubų ornamentai, tai tik keli akcentai, kad 
būstas nepaliktų nė vieno abejingo. 

• Plotas (kv. m): 49
• Aukštas/Aukštų sk.: 1/4
• Miegamieji kambariai: 1
• Vonios kambariai: 1
• Rekuperacija, grindinis šildymas
• Aukštos lubos
• Automobilio parkavimo vieta 

požeminiame garaže (už papildomą 
kainą)

Kaina
152 000 €

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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T. Kosciuškos g.
Senamiestis
Vilnius
Jaukūs, kokybiškai įrengti apartamentai, 
įrengti trys miegamieji kambariai, du 
vonios kambariai, bendra svetainės ir 
virtuvės erdvė su išėjimu į lauko terasą. 
Kokybiška AEG buitinė technika bei 
aukštos klasės „Villeroy & Boch“ bei 
„Hansgrohe“ santechnika. Požeminėje 
stovėjimo aikštelėje dvi parkavimo 
vietos automobiliams (parduodamos už 
atskirą kainą) bei du patogūs sandėliukai 
dviračiams ar kitokiam inventoriui.

• Plotas (kv. m): 87
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/4
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2
• Erdvi terasa iš kurios atsiveria vaizdas į 

Gedimino pilies bokštą

Kaina
345 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Latvių g.
Žvėrynas
Vilnius
Ko gero geriausiame projekte Latvių g., 
Žvėryno malūno komplekso naujajame 
pastate parduodamas puikus trijų 
kambarių butas. Butas įrengtas su 
dizainerio pagalba panaudojant 
kokybiškas medžiagas ir baldus iš Italijos. 
Vienareikšmiškas šio buto privalumas, 
tai kerintis vaizdas į Neries vingį. Jaukiai 
įsitaisius dideliame, beveik terasai 
prilygstančiame balkone, galima mėgautis 
privatumu, vaizdais ir ramybe valandų 
valandas.

• Plotas (kv. m): 91
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/4
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Šildymas: centrinis kolektorinis 

(individuali apskaita)
• Dvi automobilių parkavimo vietos 

požeminėje aikštelėje
• Ko gero geriausia vieta Žvėryne
• Uždara teritorija
• Solidi kaimynystė

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com

PORTFOLIO | 55



Sporto g.
Centras
Vilnius
Įsikurkite erdviuose trijų miegamųjų 
apartamentuose, kurie įkvėps naujiems 
atradimams bei padovanos kokybišką 
gyvenimą miesto centre. Beveik 
170 kv. m plote puikiai suplanuotos 
erdvės: svetainė, pro kurios langus 
atsiveria Gedimino pilies bokštas, šalia 
prabangi virtuvė bei valgomojo zona, 
trys miegamieji kambariai ir du vonios 
kambariai. Iki smulkmenų apgalvotas 
interjeras spinduliuoja harmoningą 
natūralių apdailos medžiagų bei 
aukščiausios klasės baldų visumą, kurios 
centre atsiduria marmuro kompozicijos. 

• Plotas (kv. m): 167
• Aukštas/Aukštų sk.: 6/6
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2
• Balkonas/terasa
• „Bang & Olufsen“ 
• Dvi vietos automobiliams
• Protingo namo sistema: nuotoliniu 

būdu valdoma autonominio šildymo, 
vėdinimo, kondicionavimo bei langų 
sistemos

• Sandėliukas
• Gražūs vaizdai 
• Centrinio dulkių siurblio sistema
• Parduodama su visais baldais bei 

įranga

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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A. Juozapavičiaus g. 
Centras 
Vilnius 
Jaukus ir ypatingai šviesus butas miesto 
centre. Panoraminiai langai atveria 
Vilniaus panoramą - nuo Senamiesčio 
puošmenų iki modernių stiklo 
dangoraižių. Patogus suplanavimas, 
kuriame du miegamieji kambariai, didelė 
svetainės, valgomojo zonos ir virtuvės 
erdvė bei vonios kambarys. 

• Plotas (kv. m): 92
• Aukštas: 5
• Kambariai: 3
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 1
• Balkonas
• Puikūs Vilniaus senamiesčio vaizdai
• Sandėliukas. Kaina: 10 000 €
• Dvi vietos aumobiliams požeminiame 

garaže. Kaina: 30 000 €

Kaina
315 000 €

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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ČIA GALI BŪTI JŪSŲ ASMENINIS WARHOLAS

The Rooster Gallery – perspektyviausiems lietuvių menininkams atstovaujanti
pripažinimą pelniusi galerĳa, kur prasideda naujų talentų ir jūsų,
kolekcionuojančių šiuolaikinį meną, sėkmės istorĳos. Tai platforma vizionieriškai
investicĳai. Ateityje galėsite pasigirti pirmieji atradę meno ikonas ir prisidėję
prie jų pasaulinės šlovės.

Investavimas į jauną meną atsiperka

www.roostergallery.eu



Nemenčinės pl.
Valakampiai
Vilnius
Elegantiški, klasikinio interjero 
apartamentai gamtos apsuptyje. Savo 
dydžiu ir patogumais apartamentai 
prilygsta individualiam namui, o 
įspūdingo grožio vidinis parkas pralenkia 
daugelį privačių sodybų. Jis tarsi 
neatsiejama kotedžų dalis, kur tvyro 
ramybė ir harmonija.

• Plotas (kv. m): 191
• Apartamentai per du lygius
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 3
• Erdvi terasa
• Poilsio zona su sauna ir masažine vonia
• Uždaras garažas

Kaina
499 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Rukeliškių g.
Valakampiai
Vilnius
Įsikurkite vienoje gražiausių Valakampių 
vietų. Bute, kuris sužavės aukštomis 
lubomis, net dviem balkonais ir visada 
žaliuojančiais pušų vaizdais. Buto 
langai orientuoti vakarų, rytų ir šiaurės 
kryptimis. Jaukios klasikinės architektūros, 
vos 6 butų namas naujakuriams taip 
pat pasiūlys pušimis apsuptą erdvų, 
uždarą kiemą, kuriame įrengta vaikų 
žaidimų aikštelė bei griliaus zona 
pasibuvimams gryname ore. Parduodami 
apartamentai su daline apdaila. Pilnam 
interjero išpildymui trūksta Jūsų rankos 
prisilietimo!

• Plotas (kv. m): 88
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/3
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Šildymas: individualus dujinis
• Galimybė įsirengti židinį

Kaina
199 000 €

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Verkių g.
Verkiai
Vilnius
Verkių regioniniame parke, unikalioje bei 
prestižinėje „Verkių Slėnio“ gyvenvietėje, 
parduodamas dviejų miegamųjų 
kambarių įrengtas butas. Apartamentai 
yra paskutiniame pastato aukšte, todėl 
turi aukštas lubas. Svetainė su virtuve bei 
valgomojo zona turi puikų vaizdą į mišką 
pro panoraminius langus. Antresolėje 
įrengta biblioteka su darbo zona. Kitoje 
apartamentų pusėje įrengtas miegamasis 
ir vaikų kambarys. Didelis buto 
privalumas - erdvus balkonas, kuriame 
kiekvienas praleis daug laiko gėrėdamasis 
gamtos peizažu ir ramybe.

• Plotas (kv. m): 95
• Aukštas/Aukštų sk.: 4/4
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 1
• Šildymas: centrinis
• Uždaras kvartalas su apsauga 24/7
• Židinys
• Biblioteka ir darbo zona antresolėje

Kaina
295 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Malonioji g. 
Žvėrynas
Vilnius
Žvėryne, ant Neries kranto išnuomojami 
naujai įrengti prabangūs apartamentai, 
pasižymintys moderniu interjeru, 
ypatingu erdvės pojūčiu ir kruopščiai 
apgalvotu erdvių išdėstymu. Pro langus 
atsiverianti pribloškianti naujojo Vilniaus 
centro, Gedimino pr., Seimo rūmų 
panorama kiekvieną rytą įkvėps naujiems 
siekiams ir suteiks romantišką nuotaiką 
Jūsų ramiems vakarams. 

• Plotas (kv. m): 117
• Aukštas/Aukštų sk. 2/3
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Darbo kambarys
• Vietos automobiliams 2 (požeminiame 

garaže)
• Erdvus rūsys (vieta motociklui)
• Name 6 apartamentai
• Liftas 
• Uždaras 24/7 saugomas kiemas su 

lauko židiniu, erdvė vaikams

Kaina
3 000 €/mėn.

Kontaktinis asmuo
Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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Gedimino pr.
Senamiestis
Vilnius
Gedimino pr. 24-ajame name, tapusiame 
vienu pagrindinių Vilniaus miesto 
panoramos akcentų, išnuomojami 
elegantiški 3-jų kambarių apartamentai. 
Butas patogiai suplanuotas: miegamojo 
zona maksimaliai nutolusi nuo 
pagrindinės gyvenamosios erdvės, 
įrengtas šviesus darbo kambarys. Iš 
svetainėje esančio balkono atsiveria 
kerintys Gedimino pr., A. Vienuolio g. 
vaizdai, siekiantys Vilniaus Arkikatedros 
bazilikos, Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios 
kuorus, Nacionalinį Operos ir baleto 
teatrą, kitus istorinius, kultūrinius bei 
valstybinės svarbos objektus.

• Plotas (kv. m): 78
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/4
• Kambarių sk.: 3
• Automobilio parkavimas vidiniame 

kieme
• Liftas
• Uždara laiptinė

Kaina
1 450 €/mėn.

Kontaktinis asmuo
Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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Šaltinių g.
Senamiestis
Vilnius
Būkite pirmieji ir įsikurkite ką tik naujai 
įrengtuose, aukštos klasės studio 
apartamentuose. Butas yra viename 
patraukliausių naujos statybos sostinės 
projektų įsikūrusiame ant Senamiesčio 
kalvos. Nedidelis gyvenamųjų namų 
kvartalas tarytum persismelkia jaukia 
senojo Vilniaus dvasia. Čia visada 
gyvensite patogiai - vos keletas minučių 
iki Rotušės, Senamiesčio restoranų, 
kavinių, skverų, teatrų, prekybos centrų, 
prestižinių mokyklų bei vaikų darželių. 
Sutvarkyta ir išpuoselėta aplinka bei 
specialiai įrengtos žaliosios erdvės leis 
pailsėti nuo miesto triukšmo ir skubos 
– teritoriją supa medžiai, vejos, gėlynai. 
Privatumą bei aikštelėse žaidžiančių 
mažųjų saugumą užtikrina uždari kiemai 
bei visą parą budinti apsauga.

• Plotas (kv. m): 33
• Aukštas/aukštų sk.: 6/6
• Miegamieji kambariai: 1
• Vonios kambariai: 1
• Rekuperacija
• Erdvus balkonas

Kaina
550 €/mėn.

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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J. Basanavičiaus g.
Senamiestis
Vilnius
Įsikurkite aukštos klasės apartamentuose. 
Apartamentai yra naujame, 2016 
metais užbaigtame projekte Vilniaus 
senamiestyje. Tai projektas vertinantiems 
kokybišką ir patogią namų aplinką bei 
ramybę. Visa teritorija aplink pastatus 
aptverta, siekiant užtikrinti gyventojų 
privatumą ir saugumą. Apartamentams 
priklauso erdvi terasa, tad vasarą kasdien 
galėsite mėgautis priešais žaliuojančiu 
parku, o taip pat Senamiesčio jaukumu, 
patogiu susisiekimu net ir pėsčiomis, 
išvystyta infrastruktūra bei gausiomis 
laisvalaikio ir pramogų pasirinkimo 
galimybėmis. Skoningas interjero 
dizainerės pasirinkimas, natūralios ir 
kokybiškos medžiagos lėmė tai, kad 
būstas neturėtų palikti nė vieno abejingo.

• Plotas (kv. m): 76
• Aukštas/Aukštų sk.: 1/4
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 1
• Rekuperacija
• Kondicionierius
• Programuojamas grindinis šildymas
• Elektromagnetinis vandens 

nukalkinimas nepakeičiant vandens 
sudėties

• Modernios, apsauginė bei priešgaisrinė, 
signalizacijos

• Automobilio parkavimo vieta 
požeminiame garaže (įskaičiuota į 
nuomos kainą)

Kaina
1 550 €/mėn.

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Sporto g.
Centras
Vilnius
Visiškai nauji, jaukūs apartamentai 
Sporto g., įsikurkite jau šiandien! Vieno 
miegamojo apartamentai nuomojami 
prestižiniame Vilniaus projekte, 
kur puikiai išvystyta infrastruktūra, 
pasirūpinta saugumu ir patogumu. 
Geras suplanavimas, neutralios interjero 
spalvos, puiki vieta puikiai tiks nuolat 
skubančiam miesto žmogui.

• Plotas (kv. m): 38
• Aukštas/Aukštų sk.: 3/6
• Miegamieji kambariai: 1
• Vonios kambariai: 1
• Pilnai įrengti, su baldais ir buitine 

technika
• Balkonas

Kaina
600 €/mėn.

Kontaktinis asmuo
Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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Laisvės alėja
Centras
Kaunas
Pagrindinėje miesto dalyje, kultūros ir 
architektūros lopšyje, siūlomi modernūs 
dviejų lygių apartamentai, kurių vienas 
pagrindinių išskirtinumų – erdvi ir privati 
terasa su kerinčiu vaizdu į Laisvės alėją. 
Dviejų miegamųjų apartamentai įsikūrę 
viršutiniuose namo auštuose, todėl 
atsiveriantys peizažai nepaliks abejingo 
nei vieno. Išskirtiniai interjero sprendimai, 
modernūs itališki baldai, svetainės 
akcentas „Focus“ židinys, kruopščiai 
apgalvoti inovatyvūs technologiniai 
sprendimai kuria komfortišką gyvenimą 
pačioje miesto širdyje.

• Plotas (kv. m): 172
• Aukštas/Aukštų sk.: 4/4
• Miegamieji kambariai: 2
• Vonios kambariai: 2
• Aukštos lubos
• Dujinis šildymas
• Erdvios terasos
• Vieta automobiliui

Kaina
540 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Dambrauskienė 
+370 651 11 722
kristina.dambrauskiene@balsir.com
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Rotušės a.
Senamiestis
Kaunas
Raiškiausioje Kauno senamiesčio erdvėje 
– Rotušės aikštėje, parduodami keturių 
miegamųjų kambarių apartamentai su 
kvapą gniaužiančiais vaizdais. Pro langus 
atsiveria pagrindinės miesto aikštės 
simboliai – Rotušė, Kunigų seminarija, 
Varpinės bokštas bei kiti architektūriniai 
paminklai. Apartamentai suprojektuoti 
žymaus architekto ir yra patogiai 
išdėstyti per du lygius. Esant poreikiui 
apartamentų paskirtis galėtų būti 
pakeista į administracinę.

• Plotas (kv. m): 213
• Aukštas /Aukštų sk.: 3/3
• Miegamieji kambariai: 4
• Vonios kambariai: 3
• Rekonstrukcija: 2002 m. (nauji 

komunikacijų įvadai, nauja šildymo 
sistema)

• Aukštos lubos
• Beveik 100 kv. m ploto rūsys su dalinai 

skliautinėmis lubomis
• Bendras pastatui priskirtas 8,5 a 

sklypas su erdvia parkavimo aikštele
• Du įėjimai

Kaina
499 999 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Dambrauskienė
+370 651 11 722
kristina.dambrauskiene@balsir.com
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Turgaus g.
Senamiestis
Klaipėda
Istoriniame Klaipėdos senamiestyje 
ant Dangės upės kranto pastatyti 
išskirtinės architektūros namai. Visi 
būstai yra išsidėstę per du aukštus, su 
atskirais įėjimais, židiniais, medinėmis 
terasomis ir jaukiais balkonais. Pastato 
architektūros sprendiniai sukurti 
atsižvelgiant į Klaipėdos senamiesčio 
architektūros paveldą. Ypatingą vietą 
istoriniu ir architektūriniu požiūriu užima 
autentiški namo elementai - išorinių sienų 
fachverko konstrukcijos, vidinės sienos, 
mediniai konstruktyviniai rėmai, gegnės.

• Plotas (kv. m): 83
• Aukštas/Aukštų sk.: 1-2/2
• Kambariai: 4
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 2
• Dalinė apdaila

Kaina
225 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Preilos g.
Preila
Neringos savivaldybė
Naujai pastatytas, subtiliai dekoruotas 
3-jų miegamųjų kambarių namas prie 
Baltijos jūros stovi prie pat Kuršių marių 
– Preiloje. Šiaudinis stogas bei istorinė 
architektūra primena gyvenimą pajūryje ir 
žvejų kaimelių tradicijas, o šviesiai pilkšva 
medinė namo apdaila harmoningai 
įsilieja į supančią pajūrio aplinką. Gerai 
apgalvotas namo išplanavimas, ramios 
pastelinės spalvos ir natūralios interjero 
apdailos medžiagos leis savininkams ir 
jų svečiams jaustis patogiai bei jaukiai. 
Aukštos svetainės lubos ir didžiuliai 
langai, kurių stiklas suformuoja vieną 
kambario kampą, kyla iki kraigo ir sukuria 
erdvumo įspūdį, leisdamas vidinei namo 
erdvei nepastebimai susilieti su už lango 
atsiveriančia panorama ir pamatyti už 
horizonto nusidriekiančias Kuršių marias. 
Iš svetainės durys atsiveria į terasą, kur 
įsitaisius patogiuose krėsluose žvelgiant į 
jūrą šiltuoju metų laiku galima mėgautis 
saulės spinduliais. 

• Plotas (kv. m): 195
• Sklypo plotas (a): 11
• Aukštų sk.: 2 
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 3
• 2 terasos
• Židinys su marmuro bei rankų darbo 

medžio apdaila
• Pro langus vaizdas į Kuršių marias

Kaina
950 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Labanoro g.
Mindūnų sen.
Molėtų r.
Prie Baltųjų Lakajų ežero, esančiame 
Labanoro regioniniame parke, kuriame 
yra retų gyvūnų ir augalų, siūlome įsigyti 
puikiai ir iki smulkmenų išvystytą sodybą. 
Sodyba įsikūrusi daugiau nei 9 ha žemės 
plote, kurį sudaro 83 arai - namų valda ir 
likęs plotas - miškai. Daugiau nei 100 m 
ypač skaidraus ežero pakrantės. Visame 
sklype pastatytas 195 kv. m rąstinis 
namas su išmaniu geoterminiu šildymu, 
pirties pastatas, net penkios pavėsinės, 
vaikų žaidimų aikštelė. Miške iš dolomito 
skaldos įrengta daugiau nei kilometro 
ilgio bei 1,5 m pločio pasivaikščiojimo 
takai bei medinės skulptūros su 
suoliukais. Namas įrengtas naudojant 
ilgaamžes kokybiškas medžiagas bei 
įrengti visi komforto sprendimai - 
modernus šildymas, šaldymas, židinys, 
internetas, apsaugos signalizacija. Lauke 
įrengta laistymo sistema, apšvietimas.

• Plotas (kv. m): 195
• Sklypo plotas (a): 930
• Aukštų sk.: 2 
• Miegamieji kambariai: 6
• Vonios kambariai: 2
• Pirties pastatas
• Nuotoliniu būdu valdomas geoterminis 

šildymas
• Plėtros galimybė pastatant papildomus 

pastatus

Kaina
889 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Pamario g.
Giruliai
Klaipėda
Uždarame namų kvartale pajūrio kurorte siūlome 
įsikurti butuose nuo 55 kv. m iki 77 kv. m arba 
labiausiai patikusiame kotedže nuo 120 kv. m iki 
140 kv. m ploto su terasomis ar balkonais. Butai 
ir kotedžiai parduodami su daline apdaila, yra 
jungimo galimybės. Atraskite tikrąjį save namuose, 
kur laikas bėga lėčiau, kur atsiskleidžia tobula 
gamtos ir žmogaus harmonija, kur preciziškai 
įgyvendinti prestižinio kvartalo kokybės standartai. 
Išskirtinė vieta pušų apsuptyje, vos 300 m atstumas 
iki paplūdimio, vieningas architektūrinis konceptas 
bei saugi aplinka šiuos namus pavers ypatinga Jūsų 
poilsio oaze. 

• Asfaltuotas kelias, trinkelėmis kloti šaligatviai
• LED gatvės apšvietimas
• Vaikų žaidimų, poilsio, sporto zonos
• Individualios automobilių stovėjimo vietos
• Uždara (aptverta) teritorija, pagrindiniai takai 

stebimi vaizdo kameromis, apsaugos postas
• Kontroliuojamas įvažiavimas į teritoriją, 

individualiai valdomi (darinėjami) vartai
• Langai – pritaikyti jūriniam klimatui, mediniai, 

kaustyti aliuminiu

Bartų g.
Palanga
Klaipėdos apskritis
Parduodamas naujas namas ramiame 
individualių namų kvartale ir tuo pačiu 
arti Palangos centro bei jūros. Tai bene 
moderniausias parduodamas gyvenamasis 
namas „tikrojoje/Senojoje Palangoje“. Natūralios 
statybinės ir apdailos medžiagos bei modernūs 
inžinerinai sprendimai leis pajusti komfortišką 
poilsį ir kokybišką kasdieninį gyvenimą. Iki 3,5 
metrų aukščio siekiančios lubos bei didžiuliai 
langai leidžia nuolat mėgautis ypatinga dienos 
šviesa ar jaukiai krintančiais šešėliais.

• Plotas (kv. m): 252
• Sklypo plotas (a): 5
• Aukštų sk.: 2 
• Miegamųjų sk.: 5
• Vonios kambarių sk.: 4
• Aukštos lubos (m): iki 3,5
• Krepšinio aikštelė
• Išpuoselėta nejudri gatvė
• Aktyvus namas, kuris gali pats save išsilaikyti, 

nuomojant apartamentus svečiams

Kaina
Nuo 2 200 €/kv. m

Kontaktinis asmuo
Kristina Dambrauskienė
+370 651 11 722
kristina.dambrauskiene@balsir.com

Kaina
535 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marciuleviciene
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Kaišiadorių r.
Kauno apskritis
Ilgametę istoriją menantis dvaras Kaišiadorių 
raj., Gudienos km., kuris gali tapti ne tik 
namais, bet ir poilsio sodyba ar verslo idėja. 
Dvariškam gyvenimui nuteiks ne tik bajoriškas 
namų interjeras, bet ir įspūdingas parkas su 
tvenkiniais.

• 2003 m. rekonstruotas pagrindinis pastatas 
(kv. m): 597 

• Rekonstruotinas 4 butų pastatas (kv. m): 222 
• Sklypo plotas (ha): 32
• SPA
• Vyno rūsys 
• Geoterminis šildymas
• Rekuperacinė vėdinimo sistema

Kaina
494 000 €

Kontaktinis asmuo
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com

Juodėnų g.
Molėtų rajono savivaldybė
Unikalus loftas ant Virintų ežero kranto - tai 
idealus atostogų būstas miesto žmogui. 
Urbanistinė architektūra, aukštos lubos bei 
panoraminiai langai, pro kuriuos atsiveria puikus 
vaizdas į ežerą, suteikia šiam būstui ypatingą 
išskirtinumą.

• Plotas (m²): 105
• Sklypo plotas (ha): 6
• Elektrinis šildymas
• Oro kondicionierius
• Aukštos lubos
• Vitrininiai langai
• Erdvi terasa 

Kaina
259 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Markininkų g.
Trakai
Prabangi rezidencija ant Margio 
ežero kranto harmoningai įsilieja 
į užburiančią 135 arų teritoriją su 
įspūdingu kraštovaizdžiu bei privačia 
smėlėto paplūdimio pakrante, siūlydama 
aukščiausios klasės komfortą tiek poilsiui, 
tiek ir nuolatiniam gyvenimui. 

• Gyvenamasis namas (kv. m): 251
• Svečių namas (kv. m): 52
• Pavėsinė su lauko židiniu (kv. m): 150
• Sklypo plotas (ha): 13,5
• Šildymas: geoterminis, grindinis
• Apsaugos sistema
• Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė 
• ~50 metrų ežero pakrantės
• Statybos metai: 2015

Kaina 
pagal užklausimą

Kontaktiniai asmenys
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com

Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com
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S. Daukanto a.
Senamiestis
Vilnius
Šis ypatinga aura spinduliuojančioje 
Vilniaus senamiesčio dalyje įsikūręs 
unikalus pastatas - tai buvusi De 
Reusų rūmų dalis. Tai namas, kuris 
gali būti skirtas tiek gyvenimui, tiek 
ir reprezentatyviam verslui. Pastatas 
pasižymi elegantišku eksterjeru ir 
išskirtinėmis vidaus patalpų erdvėmis, 
iš kurių atsiveria vaizdas į prezidentūrą, 
išpuoselėtą kiemą bei dar XIV a. pradžioje 
pastatytą Vilniaus bonifartų vienuolyno 
pastatų ansamblį. Kiekviena patalpa 
sukuria galimybę mėgautis aukštomis 
lubomis ir istoriją menančia architektūra. 
Namas yra įtrauktas į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą.

• Plotas (kv. m): 420
• Aukštų sk.: 3 + rūsys 
• Automobilių stovėjimo vietų sk.: 4
• Paskirtis: administracinė
• Šildymas: elektrinis
• Autentiški lipdiniai, freskos
• 3 atskiri įėjimai
• Aukštos lubos

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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J. Tumo-Vaižganto g.
Centras
Vilnius
Viename pirmųjų gyvenamųjų kvartalų 
Vilniuje „Montvilos kolonija“ siūlome 
įsigyti bene įspūdingiausios architektūros 
pastatą, kuris buvo pastatytas 1913 m.. 
Architektūriniu požiūriu šis pastatas 
yra vienas išraiškingiausių Vilniuje, nes 
jo architektai idėjų sėmėsi iš angliškų 
kotedžų. Šis objektas yra itin geroje 
vietoje tiek verslui, tiek ir gyvenimui 
ar reprezentacijai. Priešais pastatą 
- atnaujinta Lukiškių aikštė, šalia 
prabangiausias Vilniuje biurų pastatas - 
„Pirklių klubas“, dar už keletos žingsnių 
naujai statomas „Hilton“ viešbutis.

• Plotas (kv. m): 357
• Sklypo plotas (a): 2,66
• Aukštų sk.: 3 + mansarda 
• Paskirtis: gyvenamoji ir grožio salonas 

(cokoliniame a.)
• Šildymas: dujinis
• Autentiški lipdiniai, durys, parketas ir kt.
• Parengtas rekonstrukcijos projektas
• Galimybė įsirengti 5 parkavimo vietas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Šv. Ignoto g.
Senamiestis
Vilnius
Parduodamas išskirtinis, pilnai 
renovuotas XVI a. pastatas Vilniaus 
senamiesčio širdyje. Name įrengti 6 
erdvūs apartamentai nuo 70 iki 90 kv. m. 
Klasikinis, jaukus įrengimas, marmuras ir 
granitas, nepakartojami Vilniaus vaizdai, 
žvelgiant į bažnyčių bokštus, prezidentūrą 
bei Senamiesčio ramybė vidiniame kieme 
sužavės net ir visko mačiusį lankytoją. 
Apartamentus galima panaudoti tiek 
asmeniniams poreikiams tiek verslui. Tai 
puiki vieta gyvenimui ar keliaujantiems 
ir norintiems pajausti puikų Senamiesčio 
dvasios bei prabangos derinį. 

• Plotas (kv. m): 651
• Sklypas (a): 3,5
• Aukštų sk.: 3
• Apartamentai: 6
• Išskirtinė Senamiesčio vieta
• Skirtingos pastato panaudojimo 

galimybės
• Kondicionavimas ir rekuperacija
• Židiniai
• Konferencijų, pobūvių salė, pirtis
• Autonominis dujinis šildymas

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Jogailos g.
Senamiestis
Vilnius
Pačiame miesto centre, prie pat Gedimino pr. 
ir Vinco Kudirkos aikštės, pirmame pastato 
aukšte parduodamos erdvios biuro patalpos. 
Reprezentatyvus fasadas, atskiras įėjimas iš 
gatvės pusės bei erdvi terasa į uždarą vidinį 
kiemą. Jūsų ir klientų patogumui numatytas 
tiesioginis patekimas iš dviejų lygių požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės. Įrengiama 
rekuperacija, liftas.

• Plotas (kv. m): 260
• Aukštas: 1
• Atskiras įėjimas iš gatvės pusės
• Reprezentatyvus fasadas
• Erdvi terasa į uždarą vidinį kiemą
• Aukštos lubos (iki 3,40 m)
• Tiesioginis patekimas iš požeminės 

automobilių stovėjimo aikštelės
• Privati, išskirtinai namo gyventojų poreikiams 

pritaikyta poilsio erdvė/biblioteka su terasomis 
į uždarą vidinį kiemą

• Konsjeržas
• Prestižinė vieta

Gedimino pr.
Senamiestis
Vilnius
Pagrindinėje Vilniaus miesto gatvėje, Gedimino 
pr., parduodamos puikios komercinės patalpos 
pirmame pastato aukšte. Galima įsigyti 62, 82 ir 
111 kv. m plotą. Daugiau informacijos teiraukitės 
nurodytais kontaktais.

Kaina
899 000 €

Kontaktinis asmuo
Marius Bružas
+370 686 42 334
marius.bruzas@balsir.com

Kaina
3 500 €/kv. m

Kontaktai
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com

Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com

Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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MILLE MIGLIA

RACING IN  STYLE. 
WORLD SPONSOR AND OFFICIAL TIMEKEEPER SINCE 1988.

MILLE MIGLIA CLASSIC CHRONOGRAPH (168589-3002)



Odminių g.
Senamiestis
Vilnius
Vos kelių akimirkų atstumu nuo Katedros 
aikštės yra parduodama pastato dalis, 
kurią sudaro cokolinis aukštas (rūsys), 
pirmas aukštas (butas), antras aukštas 
(butas) bei mansardinis aukštas (palėpė). 
Pastatas yra įrašytas į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą. Jaukus 
vidinis kiemas uždaromas autentiškais 
(automatiniais) vartais. Į butus patenkama 
iš Odminių gatvės, o pastato fasadas 
bene gražiausias gatvėje. Name iš viso yra 
vos keturi butai. Butuose yra gyvenama, 
tačiau objektui reikalingas remontas/
rekonstrukcija. 

• Plotas (kv. m): 320
• Aukštų sk.: 3
• Išskirtinė vieta šalia Katedros aikštės
• Pastatui reikalingas remontas/

rekonstrukcija

Kaina
pagal užklausimą

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com
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Smiltynės g.
Neringos savivaldybė
Klaipėdos apskritis
Unikalus objektas išskirtinėje 
vietoje - Smiltynėje ant Marių kranto 
parduodamas investicinis projektas, 
viešbutis. Tai unikalios architektūros 
XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus 
pradžios pastatas su nuosava mažų 
laivų prieplauka. Tai buvo modernus 
50-60 poilsio vietų turintis pastatas, 
kuriame 1920 m. veikė lošimų namai. 
Iš viso yra galimybė po rekonstrukcijos 
įrengti 25 apartamentus su restoranu 
pagrindiniame pastate (1359 kv. m) ir dar 
6 apartamentus su SPA zona atskirame 
500 kv. m pastate. Teritorijoje numatyta 
automobilių parkavimo aikštelė, 
talpinanti 26 automobilius bei teniso 
kortai. Šiam projektui yra gautas statybos 
leidimas. 

• Plotas (kv. m): 1143 + 500
• Sklypo plotas (a): 134
• Pastatų sk.: 2 
• Paskirtis: viešbutis
• Parkavimo vietų sk.: 26
• Numatyti teniso kortai
• SPA centras su baseinu ir pirtimis
• Nuosava laivų prieplauka

Kaina
1 600 000 €

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Rūtų g.
Antakalnis
Vilnius
„Rūtų 21” – tai išskirtinis gyvenimo 
stilius ir maksimalus privatumas, 
aukšto efektyvumo technologiniai 
sprendimai ir natūralus medžiagiškumas, 
šiuolaikines urbanistikos tendencijas 
atliepianti pastato architektūra ir ryškus 
supančios gamtos dominavimas. 
7-ių prabangių apartamentų namas, 
pastatytas Antakalnyje, šimtamečių pušų 
prieglobstyje.

• Gyventojų saugumui – moderni 
elektroninio rakto, skenuojančio pirštą, 
praėjimo kontrolė

• „Siedle“ telefonspynės ir kodinės pašto 
dėžutės

• Modernus geoterminis šildymas 
apjungtas su rekuperacine vėdinimo 
sistema, išmaniai reguliuojamas per 
atstumą

• Teritorijos vaizdo stebėjimo kameros
• Išskirtinai įrengtos bendros erdvės – 

požeminis parkingas su epoksidine 
danga, dviračių saugyklos su 
asmeninėmis daiktadėžėmis, granito 
laiptinės, „Shindler“ liftas, „Vibia“ 
šviestuvai, veidrodžiai ir prabangūs 
dekoratyviniai augalai

• Lubų aukštis apartamentuose: 3,30 m;
• Didžiulės terasos, kiemeliai
• Židiniai
• Monolitinės konstrukcijos pastatas
• Ilgaamžė klinkerio plytų apdaila
• Židiniai su „Schiedel Absolut“ kaminais
• Laiptinėse granitinė grindų danga, 

ispanų „Vibia Led“ šviestuvai
• Butai su daline arba pilna apdaila
• Išskirtinis teritorijos apželdinimas su 

automatine laistymo sistema

Kontaktai
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com

Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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Gedimino pr. 
Centras
Vilnius
„Magnus rezidencija” – ilgai brandinta 
išskirtinio gyvenamojo būsto ir 
komercinių patalpų oazė pagrindinėje 
Vilniaus miesto arterijoje – Gedimino 
prospekte. Įpareigotas istorinio paveldo 
ir šiuolaikinio pasaulio poreikių, išlaiko 
jų pusiausvyrą, sujungdamas klasikinę 
išvazdą ir laikmetį atitinkančius, 
maksimalų komfortą užtikrinančius 
sprendimus.

• Patyrusių projekto vystytojų komanda 
ir aukščiausios kokybės sprendimai

• Uždaras kiemelis - tik Jūsų paslaugoms
• Jaukios terasos
• Aukšti langai 
• Saugi kaimynystė, privatumas ir 

patogumas
• Visi butai su balkonais
• Aukšti medinių rėmų langai
• Grindininis šildymas
• Rekuperacinė vėdinimo sistema
• Oro kondicionavimas

Kontaktai
Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com

Egidija Bružienė
+370 687 82 220
egidija.bruziene@balsir.com

Giedrė Simanonienė
+370 616 08 636
giedre.simanoniene@balsir.com
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Labdarių g.
Senamiestis
Vilnius
Pagrindinėje miesto dalyje, kultūros ir 
architektūros lopšyje, naujai statomas 
prabangių apartamentų projektas, kuris 
išsiskiria kokybe, šiuolaikiška architektūra 
bei svarbiausia - išskirtine vieta. Jausmas, 
kai viskas aplinkui, nepaliks abejingo nė 
vieno – geriausi miesto restoranai bei 
barai, teatrai, prabangios parduotuvės, 
Senamiesčio parkai ir aikštės. Tuo pačiu 
šis namas statomas itin ramiame kieme, 
todėl tik įžengę pro namų duris miesto 
šurmulį paliksite už savo buto durų. 
Tai idealus pasirinkimas žmonėms, 
norintiems gyventi miesto ritmu, kurie 
vertina gyvą, dinamišką, bet kartu saugų 
bei kokybišką gyvenimą pačioje miesto 
širdyje!

• Puiki vieta Vilniaus širdyje, kur 300 m 
spinduliu rasite absoliučiai viską - nuo 
jaukios kavinės ar aukščiausio lygio 
restorano, teatro ar klubo, vietos 
romantiškam pasivaikščiojimui parke ar 
poilsio aukščiausios klasės SPA

• Unikali pastato architektūra
• Uždaras kiemas bei vaizdo stebėjimo 

sistema
• Požeminė automobilių stovėjimo 

aikštelė
• Numatoma projekto statybų pabaiga – 

2018 m. birželis.

Kontaktai
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com

Kristina Marčiulevičienė
+370 620 15 554
kristina.marciuleviciene@balsir.com
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Jogailos g.
Senamiestis
Vilnius
„Jogailos rezidencija” – pirmas ir kol kas 
vienintelis Vilniuje prestižinės klasės 
projektas, kuriame suplanuota išskirtinai 
namo gyventojų poreikiams pritaikyta 
poilsio erdvė/biblioteka su terasomis į 
uždarą vidinį kiemą. Kultūros lopšyje, 
prie pat Gedimino prospekto esantis 
projektas, profesionaliai suprojektuotas 
išlavinto skonio žmogui su aukščiausiais 
gyvenimo kokybės lūkesčiais. Maksimalus 
komfortas, privatumas ir kokybė - tai, kuo 
gyvensite kasdien. 

• Privati, išskirtinai namo gyventojų 
poreikiams pritaikyta poilsio erdvė/
biblioteka su terasomis į uždarą vidinį 
kiemą

• Konsjeržas
• Jaukus uždaras vidinis kiemas su 

žaliosiomis zonomis
• Didelės terasos ir balkonai į vidinį 

kiemą
• Aukštos lubos (nuo 3 m iki 3,40 m)
• Prestižinė vieta

Kontaktinis asmuo
Marius Bružas
+370 686 42 334
marius.bruzas@balsir.com
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Malūnų g.
Užupis
Vilnius
„Užupio citadelė“ - tai gyvenamasis 
projektas, išvystytas remiantis istoriniu 
šios teritorijos užstatymu bei architektūra. 
Senamiesčio ir Užupio sandūroje ties 
Vilnios upės vingiu esantis gyvenamasis 
kompleksas pasižymi išskirtine aura 
bei gyvenimo kokybe. Uždaras saugus 
kiemas, požeminė automobilių stovėjimo 
aikštelė, liftai bei šiuolaikiška šildymo 
sistema - tai sujungus su autentiška 
architektūra gaunamas išskirtinis 
projektas, turintis ilgalaikę vertę. Šiuo 
metu šiame komplekse yra galimybė 
įsigyti butus nuo 30 kv. m iki 90 kv. m.

• 1-3 miegamųjų kambarių butai
• Liftai
• Uždaras kiemas
• Požeminė automobilių stovėjimo 

aikštelė
• Apsaugos kameros
• Dalinė apdaila

Kontaktinis asmuo
Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Vingrių g.
Senamiestis
Vilnius
URBAN8 – modernus projektas 
dinamiškoje aplinkoje, kur susilieja 
kultūra, inovatyvus menas, sėkmingas 
verslas, įvairios pramogos bei aktyvus 
laisvalaikis. Parduodami butai ir poilsio 
patalpos su daline apdaila. Atskiru 
susitarimu vystytojas gali pasiūlyti 
apdailos paslaugas.

• Poilsio patalpos smulkiam verslui su 
privačiomis terasomis antrame aukšte

• Moderni pastato architektūra
• Patogi vieta miesto žmogui, vos kelios 

minutės malonaus pasivaikščiojimo iki 
pamėgtų Senamiesčio vietų

• Išskirtinės erdvės viršutiniuose 
aukštuose

• Gražiai sutvarkytas vidinis kiemelis

Kontaktinis asmuo
Mantas Kučinskas
+370 687 22 220
mantas.kucinskas@balsir.com

Robertas Karalius
+370 671 93 828
robertas.karalius@balsir.com
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Vaižganto g.
Žaliakalnis
Kaunas
Unikalioje Kauno vietoje, šimtamečių 
ąžuolų apsuptyje siūlome namus, 
kuriuose mėgausitės visaverčiu ir 
kokybišku gyvenimu pačioje miesto 
širdyje. A klasės energinį efektyvumą 
užtikrinančios sistemos, belgiškų rankų 
darbo plytų mūro fasadas, uždara vaizdo 
kameromis stebima teritorija, požeminis 
automobilių parkavimas bei laikui ir 
aplinkai nepavaldi architektūra kuria 
modernių ir išskirtinių namų ansamblį. 
Gamtos apsuptyje tyru oru galės džiaugtis 
visa Jūsų šeima, o pasisėdėjimai privačioje 
terasoje ar namuose prie židinio taps Jūsų 
mėgiamu ritualu.

• Privačios pirmojo aukšto ir erdvios 
stogo terasos 

• Visi butai turi balkonus
• Erdvi, uždara, vaizdo kameromis 

stebima teritorija
• Žaliuojantis ir apšviestas kiemas su 

bendromis poilsio zonomis ir vaikų 
žaidimų aikštele

• Požeminės automobilių stovėjimo 
aikštelės

Kontaktai
Kristina Dambrauskienė
+370 651 11 722
kristina.dambrauskiene@balsir.com

Vaidas Dambrauskas
+370 685 03 747
vaidas.dambrauskas@balsir.com
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Kęstučio g.
Palanga
„Palangos Eglės“ apartamentai – 
architektūros ir meno sintezė, organiškai 
įsiliejanti į Baltijos jūros ir pušų apsupties 
panoramą. Statybai ir apdailai parinktos 
ilgaamžiškos medžiagos, atkartoja 
gamtinių formų reljefą, sukurdamos 
estetišką, laikui nepavaldų pastato 
paveikslą. „Palangos Eglės“ apartamentų 
išorę dengia pagal pastato fasadą lenktos, 
medžio žievę primenančios „Petersen“ 
molio plytos, tuo pačiu vidaus erdvės 
atliepia pagrindinėms pajūrio gamtos 
stichijoms: saulei, vandeniui ir orui. 
Stilingos interjero detalės – freskos, 
marmuro grindys laiptinėje, Italijos 
meistrų kurti šviestuvai, žalvariniai laiptų 
turėklai kuria elegancijos ir subtilios 
prabangos pojūtį, o išmanūs sprendimai 
pastato viduje prisideda prie išskirtinio ir 
komfortiško gyvenimo idiliškos gamtos 
apsuptyje.

• Apartamentų plotai (kv. m): 40-127 
• Prestižinė vieta Palangos kurorto 

širdyje
• Išskirtinį pastatą projektavo garsus 

architektas
• Prabangios ir kokybiškos apdailos 

medžiagos
• Visi butai turi balkonus ar terasas
• Vidinio kiemo viduje įrengti lauko dušai
• Sporto salė ir privati pirties erdvė
• Biometrinės durų spynos
• Požeminė automobilių stovėjimo 

aikštelė 
• Dviračių saugyklos
• Vaizdo kameromis stebima teritorija
• Numatoma projekto statybų pabaiga - 

2018 m. II ketvirtis

Kontaktai
Kristina Dambrauskienė
+370 651 11 722
kristina.dambrauskiene@balsir.com

Vaidas Dambrauskas
+370 685 03 747
vaidas.dambrauskas@balsir.com
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Barselona, 
Ispanija
Išskirtinis butas karališkame „Eixample” 
pastate

• Plotas (kv. m): 144
• Miegamieji kambariai: 3
• Vonios kambariai: 3
• Jaukūs balkonai, terasa
•  Unikalūs lubų lipdiniai
• Istorinis, unikalios architektūros 

pastatas Barselonos širdyje

Kaina
1 075 000 €

Daugiau informacijos:
info.lithuania@balsir.com
+370 52 055 118
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Pietinė Barselonos 
pakrantė, Sitges
Ispanija
Vila su užburiančiu vaizdu į Viduržemio 
jūrą

• Plotas (kv. m): 550
• Sklypo plotas (a): 10
• Miegamieji kambariai: 5
• Vonios kambariai: 5
• Erdvus kiemas su baseinu, sodu ir 

panoraminiais vaizdais į Viduržemio 
jūrą

• Atkira poilsio erdvė su svetaine, 
žaidimų kambariu, sporto sale

Kaina
3 500 000 €

Daugiau informacijos:
info.lithuania@balsir.com
+370 52 055 118
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Dubajus, 
„Palm Jumeirah“
Jungtiniai Arabų 
Emyratai
Erdvus šeimos paplūdimio namas

• Plotas (kv. m): 511
• Sklypo plotas (a): 7
• Miegamieji kambariai: 4
• Vonios kambariai: 5
• Lauko baseinas
• Personalo patalpos
• Vaizdai į vandenyną

Kaina
3 400 000 €

Daugiau informacijos:
info.lithuania@balsir.com
+370 52 055 118
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Niujorkas, Manhatanas
JAV
Prestižiniai apartamentai greta 5-ios 
aveniu

• Plotas (kv. m): 111
• Miegamieji kambariai: 1
• Vonios kambariai: 1 + wc
• Preciziškas, aukščiausios klasės pilnas 

įrengimas su baldais ir buitine technika
• Gyventojai turi visišką prieigą prie 

plataus viešbučio paslaugų spektro 
24/7: konsjeržas, patarnautojai, valymo 
paslaugos, sveikatingumo klubas, 
baseinas.

Kaina
2 894 000 €

Daugiau informacijos:
info.lithuania@balsir.com
+370 52 055 118
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Jūrmala, Bulduri
Latvija
Unikalus pastatų kompleksas 
parduodamas prestižinėje Jūrmalos 
vietoje, vos keleto minučių atstumu 
pėsčiomis iki jūros. Kompleksą sudaro: 
moderni rezidencija, išskirtinis dviejų 
aukštų namas, SPA kompleksas ir uždari 
teniso kortai. Vertinantiems aukščiausios 
klasės prabangą ir komfortą. 

• Privatų kompleksą sudaro 4 pastatai
• Plotas (kv. m): 2 412
• Sklypo plotas (a): 101
• Miegamieji kambariai: 6
• SPA kompleksas
• Teniso kortų pastatas
• Vos 2 min. pėsčiomis iki jūros
• Prestižinis kvartalas

Kaina
pagal užklausimą

Daugiau informacijos:
info.lithuania@balsir.com
+370 52 055 118
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