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Вілла в Аланії р-ні Бекташ

Туреччина - Аланія - Аланія

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : ALN-Villa1
Тип

Будинки

Площа

260 м 2

Спальні

4

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

5 akrs short

Цена

550000€
Додатково

открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Продаж вілли в Аланія р-ні Бекташ.
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Пропонуємо вам прекрасну можливість купити свій будинок в самому зеленому і
панорамному районі Аланії Бекташ.
Вілли площею 260кв.м.
На першому поверсі (по турецьким мірками нульовий) кухня з їдальнею, вітальня, туалет і
вихід на терасу з барбекю. На другому поверсі (по турецьким мірками перший) спальна
кімната для дорослих, дитяча кімната і кімната для гостей, сауна і 4 ванних кімнати, також
вихід на терасу.
Вілла здана в експлуатацію в 2019 році.
Вілла має 2 поверхи і включає в себе 4 спальні кімнати, кухню-вітальню, 4 ванних кімнати, 2
балкони і тераса, загальна площа вілли складає 260 м2., А територія земельної ділянки
дорівнює 500 м2 на якій розташований особистий басейн.
Витончена вілла повністю укомплектована меблями, побутовою технікою, аксесуарами,
також в кожній кімнаті встановлені кондиціонери.
Вілла розташована в 5 км. від центру Аланії, що складе всього 5-10 хвилин на машині. Крім
цього в районі Бекташ курсують громадський транспорт кожні 20-30 хвилин.
Відстань з морем безпосередньо 3 400 метрів і 7 000 км по дорозі. Коли в самому місті
вологість досягає 80%, тут максимум вимірюється 40%. З трьох сторін комплекс оточений
природою і орієнтується на південну сторону, звідки відкривається шикарна панорама на
місто та старовинну фортецю, а також на найвідоміші і привабливі пляжі Дамлаташ і пляж
Клеопатри. Відстань до аеропорту Газіпаша становить 40 км і до аеропорту в Анталії 125 км.
У будівництві використані матеріали тільки найвищої якості: все підлоги викладені
натуральним мармуром, на терасах і в ванних кімнатах також використовувався тільки
натуральний мармур. На кухні вбудовані дизайнерські кухонні шафи з побутовою технікою,
точкове освітлення, лаковані міжкімнатні двері, підлога з підігрівом і сауна.
Вілла на продаж в панорамному районі Аланії Бекташ
Місто, Район Аланья
Тип 4 + 4
Душова кімната 4
балкон 3
Площа 260 m²
рік 2019
басейн
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