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Квартира 2+1 з морським краєвидом в Махмутларі

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-YENR2
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/12

Площа

139 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

100 meters short

Прибутковість
Цена

169000€
Додатково

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

Квартира 2+1 з морським краєвидом в Махмутларі.
На узбережжі Середземного моря (біля 200 м) в центрі популярного району Махмутлар
(м.Аланія, Туреччина) поряд з головною магістраллю Аланії Барбарос розташувався
престижний, комфортабельний та сучасний житловий комплекс YENISEY RESIDENCE.
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Це красива будівля з 12-ти поверхів повернуті фасадом до моря, позаду – гори Торос.
Комплекс має вдалу архітектуру, яка забезпечує красиві пейзажі з вікон будь-якої квартири.
На власному просторому балконі Ви зможете милуватись лазуровим морем або гірськими
схилами. Панорамний подвійний ліфт, величний мармуровий хол, частково викладений
натуральним каменем фасад будівлі, декоративне підсвітлення території й будови, зелена
простора територія (3458 м2) з альтанками, садово-парковою архітектурою, майданчиками
для дитячих розваг, великим басейном з баром, водними гірками, а також багата
інфраструктура (спа- та фітнес-центри, тренажерний зал, більярд, настільний теніс,
парковка для авто) – характерні риси 5-ти зіркового готелю й свідчить про високий статус
комплексу YENISEY RESIDENCE.
Скористайтесь можливістю купити просторі апартаменти 2+1 з морським краєвидом в
Махмутлар. Така нерухомість в Аланії сьогодні має великий попит. В комплексі YENISEY
RESIDENCE лишилось всього декілька квартир 2+1, розташованих на 1 - 3 поверхах у
центральній частині будівлі. Розташування апартаментів в комплексі забезпечує наявність в
кожному з них панорамних вікон, балкону та тераси, що виходять на південь (к морю) й на
захід (к горам).
Площа квартир 139 м2 з терасою 24.3 м2 та балконом 11.8 м2. Апартаменти складаються з
двох спалень (13 и 14.5 м2), кухні – студії з гостьовою зоною (32 м2), двох ванних кімнат (3.8
и 4.8 м2).
Будівельні матеріали, дизайн приміщень, виконані роботи відповідають європейським
стандартам якості.
Готовність квартир «під ключ» - це оздоблення стін, стель, підлоги, проведену електрику,
спот-освітлення стелі, оснащені ванні кімнати (вмивальник, душова кабіна, ванна) та кухню
(вбудовані меблі, сантехніка). Система «тепла підлога», електронагрівач води, кондиціонери
в кожній кімнаті, вікна і двері з термоізоляцією створюють додатковий комфорт.
Ціна: від 157 000 € до 169 000 €
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