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Бюджетна нерухомість у Туреччині

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-YEKTA
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/9

Площа

62 м

2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

400 meters short

Прибутковість
Цена

65000€
Додатково

Критий басейн , кiнотеатр , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна , територія, що охороняється ,
тренажерний зал , хамам ,

Продаж квартири 1+1 в комплексі YEKTA İN PLUS
Наприкінці лютого 2018 року одна з провідних забудовників у Аланійському регіоні буде
закладати фундамент нового житлового сучасного комплексу YEKTA İN PLUS. Саме на
цьому етапі будівництва компанія пропонує безвідсоткову розстрочку на весь період
будівництва та встановлює дуже привабливу ціну. Ця нерухомість в Аланії у комплексі
YEKTA İN PLUS сьогодні коштує від 65 000 євро для квартир 1+1 загальною площею 62 м2,
66 м2 та 70 м2. Пентхаузи 2+1 (площа від 129 м2), пропонуються наразі від 95 000 євро.
Комплекс YEKTA İN PLUS – це два 9-ти поверхових блоки на невеликій, але власній та
зеленій території з відкритим басейном між ними. Район розташування – район Махмутлар
міста Аланія (Туреччина). Блок В однією стороною повернутий до моря (400 м до
узбережжя), с іншого боку - гори Торос. Блоки складають єдиний архітектурний ансамбль.
Варто звернути увагу, що будівлі, які розташовані поблизу комплексу, мають не більше 5-ти
поверхів.
Інфраструктура району Махмутлар різноманітна (зі зручними транспортними комунікаціями),
поєднується з унікальною місцевістю (гори та Середземне море) та м’яким кліматом. Це
дозволить Вам прекрасно відпочивати або комфортно жити майже цілий рік.
Житловий комплекс планується економ-класу, тому на території будинку буде відкритий
басейн, фітнес зал і сауна. Територія буде закрита і упорядкована.Високі стандарти
будівництва традиційні для турецьких будівельних компаній – високоякісні всіх матеріалів,
які використовуються, готовність апартаментів «під ключ» (готові ванні кімнати, в студії
американського типу встановлені всі кухоні шафи, виконано облицювання стін, стель,
підлоги, встановлено освітлення та проведено всі комунікації).
Завершення будівництва - грудень 2019 року.
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Ціна: від 65 000 € до 95 000 €
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