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Квартира 1+1 в новому комплексі в Махмутларі

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-YEN6
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

7/11

Площа

66.3 м

2

Спальні

1

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

250 meters short

Прибутковість
Цена

65000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Ліфт , Наземна парковка ,
Стіни зі звуко і теплоізоляцією , з меблями , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що
охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Продаж квартири 1+1 в новому комплексі в Махмутларі.
У центральній частині Махмутлара (Аланія, Туреччина) серед невисоких будівель височить
кольоровий, сучасний, комфортабельний та престижний комплекс YENISEY VI. Це елегантна
11-ти поверхова будівля, фасад якої дивиться на море (близько 200 м до пляжів), сзаду
будинку – гори Торос. Територія комплексу достатньо простора, зелені насадження,
альтанка, дитячий майданчик та великий відкритий басейн з гірками, розташований за
будівлею.
Район Махмутлар – це чисте гірське повітря та морський бриз, багато сонця, зелені, довгі
піщані пляжі, прогулянкові доріжки та спортивні майданчики. Разом з цим це район з
разголуженою інфраструктурою – багато магазинів, кафе, ресторанів, клубів, гарні
транспортні комунікациії.
Пропонуємо купити апартаменти в Махмутларі в комплексі YENISEY VI залишились недорогі
1+1, розташовані з 7-го по 10 поверхах. Всі квартири мають площу 66.3 м.кв. з балконом 9
м.кв., а вартість залежить від поверха – чим вище, тим дорожче. Ця квартира в Махмутларі
відповідають всім вимогам інвесторів в нерухомість.
Апартаменти здаються «під ключ» – оздоблення стін, підлоги, освітлення, кухоний гарнітур,
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укомплектована ванна кімната, душова кабіна, електричний водонагрівач, жалюзі з
дистанційним управлінням, кондиціонер у кожному приміщенні.
Вікна та двері виконані з ПВХ з теплоізоляцією. Підлога вкрита високоякісною керамічною
плиткою. Частина стіни в кухні викладена мозаїчною плиткою.
Комплекс YENISEY VI оздоблений ліфтом, супутниковою антеною, генератором, має
автостоянку та цілодобово охороняється.
Ціна: 65 000 €
Дана пропозиція - відмінний варіант інвестиції в нерухомість Туреччини. Відчуйте
унікальний комфорт проживання на Середземному узбережжі разом YENISEY в Махмутларі.
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