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Tu ce speri să găsești
într-un apartament
pe malul mării?
Știm bine că atunci când visezi la "ceva doar al tău 
la mare", nu te gândești la cei 100 de metri pătrați la 
etajul 7, ci la toate cele 100 de răsărituri de care te 
vei bucura acolo. 

Și noi visăm asemenea. Iată de ce am creat White 
Sea cu viziunea că o investiție imobiliară pe plajă e 
mult mai mult decât plăcerea de a fi aproape de 
spuma mării. E începutul unui șir de experiențe și 
amintiri pe care nu le vei uita niciodată. 

Mai mult decât un proiect mixed use cu peste 100
de apartamente de lux, parcări subterane, 
restaurant, plajă și piscină private, beach bar și 
multe alte facilități, White Sea este un spațiu în care 
să te pierzi și să uiți complet de toate lucrurile pe 
care le-ai lăsat departe. 
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Așa că privește dincolo de rafinamentul absolut al 
finisajelor, prin pereți integral vitrați, la spectacolul liniștit 
pe care ți-l poate oferi doar cerul pepit cu nori întins 
peste marea infinită. Nivelul excepțional de intimitate și 
discreție îți trezește simțurile. Materialele naturale ca 
marmura sau lemnul ți le stimulează. Iar atenția la 
detalii investită în absolut orice colț de la White Sea ți le 
poartă spre al nouălea cer.
 
Și oricât ne-ar plăcea să scriem despre spațiile verzi 
care împrospătează complexul, despre sistemele smart 
instalate sau sustenabilitatea soluțiilor energetice care 
alimentează cu viață acest mini -oraș pe malul mării, 
White Sea nu e locul despre care să citești. Este locul
pe care trebuie să-l trăiești. Locul din care
să uiți să pleci.

Locul pe care
l-ai tot căutat. 
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și cu simțurile în
al nouălea cer.

Locul unde ești mereu
cu picioarele-n nisip
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Beneficiile Complexului
White Sea

PISCINĂ PRIVATĂ ÎNCALZITĂ

PLAJĂ ȘI TERASĂ PRIVATĂ

VALET PARKING

RESTAURANT

HOTEL

RECEPȚIE 24/7

COSTURI 0 LA MENTENANȚA PE 

SPAȚII INDIVIZE TIMP DE 3 ANI 

(HOLURI, LIFTURI)

Design Sustenabil

Detalii Smart Home
STANDARD

SENZOR AMBIENTAL

CONTROL ACCES DIGITAL

CONTORIZARE DIGITALĂ

A UTILITĂȚILOR 

PREINSTALAȚIE TEHNICĂ PENTRU

DOTĂRI PREFERENȚIALE

OPȚIONAL

SENZOR INUNDAȚIE

SENZOR EFRACȚIE

Alte facilități

PROTECȚIE FONICĂ SUPERIOARĂ

PEREȚI CORTINĂ ȘI GEAMURI 

SECURIZATE

FAȚADĂ INTEGRAL VITRATĂ,

TIP CORTINĂ

UȘI BLINDATE

SISTEM CLIMATIZARE 

CALD/RECE SAMSUNG

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

(POMPE DE CĂLDURĂ, CENTRALE 

TERMICE PE FIECARE NIVEL)

SPAȚII VERZI

EFICIENTIZARE PRIN SISTEME

SMART HOME
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sau unul în care 
să-ți faci amintiri 

pentru o viață?
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Cauți un loc în care
să-ți petreci verile



LACUL
SIUTGHIOL

MAREA NEAGRĂ

AQUA MAGIC
MAMAIA

ZONA DE CLUBURI
MAMAIA

WHITE TOWER MAMAIA

WHITE TITANIC MAMAIA

TELEGONDOLA MAMAIA

DELFINARIU CONSTANȚA

OVIDIU

LUMINA

MAMAIA
SAT

CONSTANȚA

SAT
VACANȚĂ LACUL

TĂBĂCĂRIEI

MAREA NEAGRĂ

STRADA HANULUI 905701, 
MAMAIA NORD,

CONSTANȚA, ROMÂNIA

+40 751 065 721

OFFICE@WHITESEA.RO

WHITESEA.RO

LOCAȚIE

În inima minunatei zone de nord a 
stațiunii Mamaia, White Sea este locul 

de unde îți dorești să nu mai pleci.

La doar 5 minute de celebra zonă de 
cluburi și 10 minute de satul de 

vacanță, White Sea se află exact 
acolo unde totul este la îndemână. Te 

așteptăm să te convingi pe Strada 
Hanului 905701, lângă Arena Regia.


