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Апартаменти 3 + 1 в облаштованому комплексі в Махмутларі

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-YEN4А
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

7/9

Площа

156.4 м

2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

250 meters short

Прибутковість
Цена

121000€
Додатково

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

Ваша вдала покупка! Апартаменти 3 + 1 в облаштованому комплексі в Махмутларі.
Престижний та комфортабельний проект YENISEY IV А+В розташувався всього у 150 м від
Середземноморського узбережжя в центрі району Махмутлар (Аланія, Туреччина).
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Дві 9-ти поверхових будівлі об'єднані в єдиний архітектурний ансамбль. Простора територія з
елементами ландшафтного дизайну, великий плавальний басейн з дитячим відділенням,
місце для барбекю з альтанкою, дитячий гральний майданчик… Це прекрасне місце для
сімейного відпочинку та проживання не залишить байдужим Вас і Ваших близьких. Рік
введення комплексу в експлуатацію – 2013.
Крім того, сам район Аланії Махмутлар – це дивовижне поєднання свіжого гірського
повітря та морського бризу, велика кількість магазинів, кафе, ресторанів, прогулянкових зон
та розважальних центрів. Тому Ваша нерухомість в Аланії стане улюбленим місцем
відпочинку, а також при бажанні буде приносити стабільний дохід від здавання її в оренду.
Можливість купити нерухомість в Махмутларі саме у комплексі YENISEY IV А+В сьогодні
досить обмежена. У продажу всього декілька апартаментів 3+1.
Квартири 3+1 (2 спальні, вітальня, 2 ванні кімнати, кухня-студія), що пропонуються,
розташовані на 6, 7 та 8 поверхах й мають площу 156.4 м2 та 183.5 м2. Світле приміщення
великої вітальні з французькими вікнами, вікна спалень та кухні виходять на просторий
балкон з терасою. Звідси Ви зможете милуватись морем або гірським пейзажем.
Готовність приміщень – 100 %. Виконані всі оздоблювальні роботи, в яких використані
високоякісні матеріали для покриття стін, стель, підлоги. Встановлена сантехніка, кухонні
меблі, душова кабіна, ванна, електричний проточний водонагрівач. Додатковий комфорт
забезпечують рол-жалюзі та кондиціонери у кожній кімнаті, балконні двері й вікна з
подвійним склопакетом та теплоізоляцією.
Комплекс YENISEY IV А+В має додатковий електрогенератор, автостоянку. Охорона
комплексу – консьєрж (цілодобово).
Ціна: 3+1 – від 121 000 € до 141 000 €.
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