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Еко селище Геша Вю

Стилът "Геша Вю"

Уникално съчетание между традиция и
модерна технология.
Естествени цветове и форми, сливащи
се деликатно и незабележимо с
природата.

Дизайн и строителство
Геша Вю е замислено и изградено като
екологично чисто селище, построено с
минимум въздействие върху природата
и околната среда. Използвани са

Приятна комбинация между традиционен
български стил и съвременни строителни
постижения.

множество рециклирани материали и
такива с местен произход за
намаляване щетите върху околната
среда.

Geshaview през месец Май.

Цени

Проектирането, строителството и
бъдещия мениджмънт на проекта са
замислени и изпълнени с идеята,
естествената красота на

Възможности за
почивка

Изключителни възможности
предоставящи забавление за всички
възрасти, по всяко време на годината.
Културни,исторически и архитектурни
забележителности. Спорт на открито и
уникална природа достъпна за всички
през всеки сезон.

кухня тип Geshaview Deluxe .

Цените са внимателно балансирани
върху наи-модерните технологии,
методи и матриали използвани при
строителството на комплекса.
Отоплителните и климатични
системи, вградени във всяка къща
са включени в крайната цена на
имота. Баните и кухните са напълно
завършени с висококачествени
материали и оборудване.

Уникалната природна красота е лесно достъпна.

Инвестиция

Селището ще се доразвива през следващите
години.

традиционното българско село да
разкрие постепенно потенциала си
през следващите няколко години,
увеличавайки стойността си с времето.
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Услуги и атракции

Комплексна сградаCourtyard

Впечатляваща, изпълнена в
традиционенстил с естествен камък
сграда, разположена на входа на
селището.

"Бел Тауър Кафе" е идеалното място за срещи
на чаша кафе.

Магазини, ресторанти, ателиета,
галерия, театър, конферентни зали...
Комплексната сграда събира задно
всички гости и жители на селото, за да
се насладят на величествената
атмосфера и архитектура.

Комплексна сграда "Courtyard" в процес на изграждане.

Дневник на събитията

Забавление
Концерти, ефектни светлинни и
музикални спектакли, танци... всеки
ден може да се превърне в празник.

интереси- деца, младежи, семейства,
пенсионери...
Селището разполага с удивително
голям брой възможности за
организирането на всякакъв вид
мероприятия както на открито, така и
на закрито- фестивали, изложения,
спортни състезания, тренинг сесии,
образователни семинари, традиционни
занаяти и празненства.

Корпоративен туризъм
Празници и веселие за децата всеки ден.

Деца в национални носии празнуват
традиционно събитие.

През цялата година, екипът на Геша
Вю организира поредица от събития за
своите гости. Сезонни атракции и
празници за всички възрасти и

Геша Вю притежава потенциал да
събере множество компании,
асоциации и организации от страната

Магазини

От луксозни модни стоки до
традиционни сувенири, бакалия,
пекарна, спортни стоки...
разнообразие от магазини
предоставят възможност на
всичкигости и жители да се снабдят
с това, което им е необходимо
докато се наслаждават на престоя
си в Геша Вю.

Конференции и изложби в Geshaview.

и чужбина, които да презентират
своите продукти и иновационни идеи
на специални семинари, изложения,
конференции.
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Туризъм и спорт

Дряновски манастир

Само на 5 км. от Геша Вю. Манастира
е разположен в живописна местност,
обграден от скални венци, пещери и
уникални релефни форми.

Дряновски манастир.

Историята на манастира може да бъде
проследена 800 години назад във
времето, като през вековете се е
превърнал в средище на българското
образование и култура.

Пещерата Бачо Киро
Обезопасена и осветена, тази
изключителна пещера е подходяща за
туристи от всяка възраст, а
впечатляващите и зали, галерии и
формации ще ви оставят без дъх!
В района на Геша Вю могат да бъдат
посетени множество културни,
природни и архитектурни
забележителности.

Хълмът"Царевец" във Велико Търново

Пешеходен туризъм и
колоездене

Маркирани пътеки и маршрути с
всякаква дължина и трудност, скално
катерене, пещерно дело,
езда,риболов... са само част от
възможностите за отдих и спорт, които
района предлага!

и предлагат редица възможности за
развлечение и туризъм. Уникалното
разположение на селището предоставя
невероятната възможност да бъдат
посетени повече от 100 обекта с
национално и световно културно и
историческо значение.

Велико Търново, Габрово и Трявна са
само на 25 минути път от Геша Вю

Запазената атмосфера на село Боженци.

Пещерата Бачо Киро.

Стари римски пътища и зидове,
търговски и занаятчийски центрове от
периода на българското възраждане
са възстановени и реконструирани, за
да пренесат автентичния дух на
отминалите времена и да запазят
наследството и традициите за
бъдешите поколения.
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Лицата на Геша Вю
Бих искала да ви представя някои
важни за проекта Геша Вю
личности...

Стария каменар

Баба Мила
Талисмана на Геша Вю. Добрата и
сладкодумна баба Мила е на 85 години
и, надзирава развитието на селището
всеки ден. Със своите мили думи и
успокояващо присъствие, тя внася
усещане за добрина сред нас!

Традиционната каменна зидария - важен детайл от екстериора на Geshaview .

Градежа на голяма част от каменните стени в селището се извършва от и под
надзора на стария майстор Висоцки. Неговите познания и тайни в занаята ще
бъдат предадени на поколенията!

Благодаря ви, че отделихте няколко минути, за да
се потопите в атмосферата на Геша Вю! С
нетърпение очаквам следващата ни среща през
месец Юли, когато ще ви разкажа повече за:

Пламен Николов
Човекът, който
обединява около
себе си целия
екип на Геша Вю,
Пламен е този,
които преди 7
години открива
уникалното място,
на което е изградено
селището!
Днес той е лице на проекта и работи
по развитието му.

• интересни еко-факти около строителството
на селището
• стратегия срещу промяната на климата
• дивия свят на Геша Вю
• ваканция на бъдешето
• децата и запазването на културните ценности и
• традиционните занаяти

Yana Dimitrova
Яна Димитрова

За информация и посещения на Геша Вю:
info@geshaview.eu • Телефон: 00359 2 822 00 65
1309 София, бул. „Сливница” 127
Уест Парк Център, етаж 3, офис 22
Телефон: 00359 2 822 00 65
00359 2 822 00 91
00359 2 822 00 61
Email:
Международни награди за проекта
"Геша Вю"

sales@geshaview.eu
www.geshaview.eu
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