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Апартаменти класу люкс в Махмутларі - Туреччина

Туреччина - Аланія - Махмутлар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : Al-m2
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

9/12

Площа

53 м 2

Спальні

1

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

100 akrs short

Відст. до моря

550 meters short

Прибутковість

7

Цена

92000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Критий басейн , Ландшафтний дизайн , Поруч
пляж , Стіни зі звуко і теплоізоляцією , кiнотеатр , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна ,
територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Продаж апартаментів 1+1 класу люкс в Махмутларі в Туреччині.
Комплекс Serenity Residence Alanya розташований в центрі району Махмутлар міста
Аланія. Це концептуальна резиденція з високою якістю і гарним місцем розташування. Площа
земельної ділянки 10 000 кв.м. Комплекс буде складатися з двох 12-ти поверхових блоків, в
цілому 432 квартири, 18 на кожному поверсі з різним типом і розміром:
330 апартаментів плануванням 1+1;
66 апартаментів 2+1;
30 дворівневих пентхаусів 2+1;
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6 дворівневих пентхаусів 3+1.
Житловий комплекс класу люкс в Махмутларі - ідеальний проект, як для відпочинку, так
і для проживання з перспективою здачі на довгострокову і короткострокову оренду.
В інфраструктуру комплексу входить: відкритий басейн, закритий басейн, аква-гірки, SPAцентр (турецька лазня, сауна, джакузі, зона відпочинку, масажні кабінети), VIP SPA,
роздільний SPA для жінок і чоловіків, фітнес-центр, ресторан, дитяча ігровий майданчик,
дитячий міні-клуб, кінотеатр, кімната для гостей, кімната для хобі, бібліотека, бізнес-кімната,
кабінет лікаря, ігрова кімната, хімчистка, салон краси, масажна кімната, конференц-зал,
супермаркет, доглядач, охорона 7/24 , відеоспостереження, стоянка для автомобілів,
безкоштовний Wi-Fi.
У житловому комплексі буде професійне управління з високою якістю обслуговування,
послуги рецепції, послуги з прибирання, консьєрж, цілодобова охорона.
Розкішна і неперевершена загальна зона, багата інфраструктура нададуть великий вибір, як
провести своє дозвілля в межах Вашого комплексу. ЖК стане безпечним місцем для Вас і
Ваших дітей, і мрією для постійного життя.
Проект розташований всього в 550 метрах від пляжу в центрі Махмутлара, в 25 км від
міжнародного аеропорту Аланья - Газіпаша і всього в 14 км від центру міста Аланья.
Ціна - 92 000 євро
Пропонуємо придбати квартиру в Махмутларіі від забудовника за привабливою
ціною. Нерухомість в Махмутларі – це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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