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Email: ctm@ctm-group.ru
Люкс вілли на початку будівництва в Конакли

Туреччина - Аланія - Конакли

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : Al-ElitV
Тип

Будинки

Площа

200 м 2

Спальні

3

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

700 meters short

Прибутковість
Цена

384000€
Додатково

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

Продаж люкс вілл на початку будівництва в Конакли-Аланія
Осторонь від шуму і суєти міста, в умиротворяє єднанні з природою і, в той же час, досить
близько до ділового і культурного центрам району, а також до торгових площ.
Розташованний в серці курорту, знаменитого своїми красивими 5-зірковими готелями, Elite
Sun Villas представляє Вам дійсно унікальні можливості!
Проект розташований в районі Конакли провінції Аланья Конакли - чарівне курортне містечко
Аланії, надає вам можливість усамітнитися від міської суєти і стресу, і, одночасно з цим,
наближає вас до суспільного життя завдяки своїй близькості до важливих ділових,
торговельних, культурних, художніх та розважальних центрів , близькості пляжу і зупинок
громадського транспорту.
Комплекс знаходиться на відстані 6 км від яхт пристані Аланії і 4-6 км від нових полів для
гольфу.
Зелена зона: Бездоганно виконаний ландшафтний дизайн порадує око. Вся територія
прикрашена особливими ароматичними рослинами і фруктовими деревами. Також є
прогулянкові доріжки, декоративний басейн, майданчики для барбекю, баскетбольний та
волейбольний майданчики, тенісний корт і дитячий ігровий майданчик. Elite Sun Villas
пропонує великі переваги в порівнянні з іншими проектами Villa-Residence в Аланії з його
великими спортивними спорудами і зеленими парками на сусідній ділянці, а також в
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безпосередній близькості від моря. Купуючи цю нерухомість в Аланії, ви маєте право подати
заяву на отримання турецького громадянства!
Статус: в стадії будівництва
Тип об'єкта: Вілли
Місто: Район Аланья (Конакли)
Площа: 200 м.кв.
Кімнат: 3 + 1
Ванна: 2
Балкон тераса: 2
До моря: 700 метрів
Ціна: від 384.200 - 683.000 €
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