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Квартири в Махмутларі за вигідною ціною

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : Al-Stay
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/4

Площа

55 м

2

Спальні

1

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

1.8 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

45000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Критий басейн , кiнотеатр , открытый бассейн с
водными горками , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Квартира 1+1 в Махмутларі за вигідною ціною. Продаж нерухомості в Туреччині з
розстрочкою.
Люксовий проект в Каргиджаке, Аланія -"Stay Suite Residence" - апартаменти планування
студія, 1+1 та 2+1.
ЖК Stay Suite Residence розташований в місті Каргиджак (район Аланії), звідки
відкривається панорамний краевид на Середземне море, гори Торос і фортецю Аланії. Stay
Suite Residence складається з одного 4-поверхового блоку і, в цілому, 91 квартири. У
житловому комплексі представлені апартаменти різного планування: однокімнатні квартири
площею від 29 - 40 кв.м., апартаменти 1+1 площею від 45 до 84 кв.м., і апартаменти 2+1
площею 72 і 79 кв.м.
Інфраструктура Stay Suite Residence включає:
• inﬁnity-басейн,
• сауна,
•фітнес центр,
• ресторан,
• альтанки,
• джакузі і кафе-бар на терасі,
• цілодобова охорона,
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• камери безпеки,
• парковка,
• безкоштовний Wi-Fi.
Stay Suite Residence розташований всього в 1800 метрах від пляжу, в 1300 метрах від
центру міста Каргиджак, в 25 км від міжнародного аеропорту Аланья - Газіпаша і всього в 16
км від центру міста Аланья.
Stay Suite Residence - унікальний проект нерухомості в Туреччині, для відпочинку і
проживання, а у квартир житлового комплексу є відмінна перспектива здачі в довгострокову
або короткострокову оренду. Залиште заявку, скориставшись формою нижче, щоб дізнатися
про унікальну пропозицію від нашої компанії.
Stay Suite Residence пропонує беспроцентую розстрочку платежу до 31.12.2019. Після здачі
проекту, допоможемо Вам оформити кредит в турецькому банку з розумною процентною
ставкою на строк від 1 року до 10 років.
Ціна від: 45 000 Євро
Пропонуємо придбати квартиру в Махмутларіі від забудовника за привабливою
ціною. Нерухомість в Махмутларі – це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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