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Просторі квартири в Авсалларе від забудовника

Туреччина - Аланія - Авсаллар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : Eda181
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

4/10

Площа

36 м 2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Цена

39000€
Додатково

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

Просторі квартири в Авсалларе від забудовника
Житловий комплекс Emerald Dreams знаходиться в 22-х кілометрах від Аланії, в тихому і
мальовничому селищі Авсалларі, відомому завдяки теплій погоді, сучасної нерухомості та
кращим на всьому Середземноморському курорті пляжам.
Emerald Dreams – нерухомість в Туреччині класу люкс, яка підходить як для постійного
проживання або відпочинку, так і для інвестицій. За п’ять хвилин від нього можна дійти до
пляжу, а всього за 50 хвилин доїхати до Міжнародного аеропорту Газіпаша. Територія
комплексу становить 12 000 кв. м, на якій розташовуються:
- житлові багатоповерхові корпуси;
- закритий, відкритий та дитячий басейни, включаючи басейн з водними гірками;
- дитячий майданчик і зони відпочинку (барбекю, ігри плей-стейшн, настільний теніс,
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більярд, тенісний корт);
- фітнес-центр, сауна, баня, хамам;
- ресторан;
- парковка та крита автостоянка;
- загальні приміщення для зберігання.
У Emerald Dreams, крім того, забезпечується цілодобова охорона, працюють смотрителі й
садівники.
Планування апартаментів продумані до дрібниць, а оздоблення у них виконане із
застосуванням кращих матеріалів. У квартирах 1+1 і 2+1 площею від 36 м2 до 168 м2
проживання буде дійсно комфортним, а відпочинок – безтурботним.
У всіх апартаментах передбачені балкони і 2 ванні кімнати з передвстановленою
сантехнікою, водонагрівачем і «теплими» підлогами. Все житло готове до заселення:
оздоблення в ньому чистове, встановлені кондиціонери, ПВХ вікна з подвійними
склопакетами, вхідні (сталь) і міжкімнатні двері, генератори електроенергії, відеодомофони,
вбудовані модульні меблі на кухні та точкове освітлення. Ціни починаються від 39 000 євро.
Така нерухомість в Авсалларі – ваше зручне, безпечне життя і прибуткова інвестиція!

3

