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Квартира 1 + 1 в сучасному комплексі в Махмутлар біля моря

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ALN-atlas4
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

1/11

Площа

70 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Цена

59500€
Додатково

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

Квартира 1 + 1 в сучасному комплексі в Махмутларі біля моря Atlas Residence IV Ваша квартира 1+1 в Махмутларі
Atlas Residence IV – це новий житловий комплекс, закінчення будівництва якого
заплановане на квітень 2016 року. Комплекс знаходиться в Махмутларі, мальовничому
районі з м’яким кліматом та розвиненою інфраструктурою. Забудовником запроектовано 11типоверхова будівля зі швидкісними ліфтами і панорамними видами на Середземне море або
Тороські гори.
Така нерухомість в Махмутларі стане дійсно гарним вибором для проживання, відпочинку
або інвестування в житло. Особливу увагу в цьому плані варто звернути на апартаменти 1+1
та 2+1 (1 або 2 спальні й кухня-студія), площею від 70 м2 до 130 м2.
Квартири пропонуються в такій комплектації:
- повна чистове оздоблення, (підвісні стелі, керамічна плитка на підлозі, стіни пофарбовані
фарбою, що миється), встановлені склопакети, сталеві вхідні двері та міжкімнатні двері з
американських панелей;
- вбудований гардероб, кухонний гарнітур зі стільницею з натурального каменю, вся
необхідна сантехніка в санвузлах;
- відеодомофон, телефонна лінія, інтернет;
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- лічильники на електроенергію та воду, проводка для встановлення кондиціонера.
Незалежно від поверху, на якому розташовані апартаменти, в них передбачений балкон і
відкривається вид на море.
У будівництві комплексу використовуються кращі матеріали, новітні технології,
дотримуються високі стандарти комфорту та безпеки. Відстань від апартаментів до піщаного
пляжу складає всього 450 метрів, а внутрішня територія Atlas Residence IV пройде
комплексний благоустрій із встановленням зовнішнього освітлення.
Серед власної інфраструктури передбачається:
- дитячий і дорослий басейн з гірками;
- джакузі, сауна та фітнес-центр;
- кінотеатр, більярд;
- дитячий майданчик;
- відкрита парковка;
- генератор для безперебійного електропостачання комплексу.
Також буде організована робота смотрителя і цілодобової охорони.
Тут можна вигідно зробити інвестиції в нерухомість Туреччини й чудово відпочити.
Ціновий діапазон апартаментів від 59 500 до 106 000 євро.
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