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1+1 квартира в Махмутларі морським краєвидом

Туреччина - Аланія - Махмутлар

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

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

5/12

Площа

74 м

2

Спальні

1

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

100 meters short

Прибутковість
Цена

93000€
Додатково

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

Продаж квартири 1+1 в Махмутларі в краевидом на море.
На Середземноморському узбережжі (трохи більш 100 м) в центрі району Махмутлар
(Аланія, Туреччина) неподалік від головної магістралі міста Барбарос розташувався
елітний, оригінальний та комфортабельний житловий комплекс YENISEY RESIDENCE. Це
сучасна 12-ти поверхова будівля, розвернута фасадом до моря, позаду – гори.Нерухомість
в Аланіі збудованна по по сучастним технологіям.
Архітектура комплексу продумана таким чином, що з кожної квартири відкриваються чудові
краєвиди – морський та гірський пейзажі. Подвійний панорамний ліфт, величний хол,
оздоблений мармуром, фасад комплексу, частково викладений натуральним каменем,
декоративне підсвічення будови та території, велика зелена територія (3458 м2) з
елементами садово-паркового дизайну, альтанками, майданчиком для дитячих розваг,
просторим відкритим басейном з водними гірками, а також різноманітна інфраструктура
(спа-центр, фітнес- та тренажерний зал, настільний теніс, більярд, парковка) –
характеристики, які свідчать о статусі YENISEY RESIDENCE, як комплексу на рівні 5-ти
зіркового готелю.
Скористайтесь вже сьогодні можливістю придбати апартаменти 1+1 в комплексі з
інфраструктурою готелю 5* YENISEY RESIDENCE. Це декілька квартир 1+1, розташованих
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на 5 - 10 поверхах у центральній частині комплексу, панорамні вікна та великі балкони яких
повернуті к морю. А також декілька квартир у східній та західній частинах комплексу на
4-10 поверхах, з панорамних вікон яких відкриваються гірські та морські пейзажі.
Площа кожної квартири 74 м2 з балконом 15.3 м2, вартість залежить від поверху (чим вище,
тим дорожче) й частини комплексу (південь, схід, захід), в якому вона знаходиться.
Будівельні роботи, матеріали, дизайн внутрішніх приміщень відповідає високим стандартам
європейської якості.
Апартаменти продаються в готовому для житла вигляді – оздоблення підлоги, стін, стель,
електропроводка, оснащена кухня (вбудований гарнітур, сантехніка), ванна кімната
(вмивальник, душова кабіна). Додатковий комфорт забезпечують – електронагрівач води,
система «тепла підлога», наявність точкового освітлення та кондиціонера в кожній кімнаті.
Двері та вікна з термоізоляцією.
Ціна: від 93 000 € до 162 000 €
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