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Апартаменти у Белеку - Туреччина

Туреччина - Анталія - Белек

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ElGolfAll
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

124 м

2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Цена

145000€
Додатково

гараж , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Продаж апартаментів у Белеку.
Сучасні апартаменти розташовані у самому центрі Бєлєка.
Безпечність, комфорт та краса були досягнуті за допомогою блискучої робвіди архитекторів
та будівельників, які використали сучасні й екологічні будівельні та оздоблювальні
матеріали. Середземноморський стиль та європейська якість відрізняють цей проект від
інших.
У оздобленні використані білі та бежеві кольори, натуральні екологічні матеріали, були
досягнуті високі стандарти якості. Кращого місцезнаходження у Бєлєкє не знайти: гольфклуби, центр міста, магазини – все розташоване у безпосередній близькості.
Бєлєк – це постійно діючий гольф-курорт, який приваблює своєю природою, близкістю до
аеропорту та гірськолижним центрум. Якщо Вы – гравець у гольф, не втратте можливість
придбати нерухомість за привабливими цінами. Нерухомість у Бєлєкє – прекрасне
вкладення капіталу.
Комплекс складається з 24 квартир, на території є басейн та парковка. 16 квартир мають по
2 спальні, по 1 вітальні, 2 ванних кімнати та 2 балкони. 8 пентхаузів мають по 4 спальні, по 1
вітальні, 2 ванних кімнати, 3 балкони.
Будівництво завершено у 2009 році.
Внутрішні особливості: побутова техніка та кондиціонери (гарячий – холодний воздух),
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пластикові вікна з двома склами, кухоні меблі, бездрвідовий інтернет, європейське
телебачення, Вбудовані сейфи, водонагрівач, джакузі у головній ванній кімнаті, стальні
вхідні двері.
Зовнішні особливості: 140 м2 басейн, дитячий басейн, шезлонги, тренажерний зал, сауна,
парковка, бездрвідовий інтернет, площадка для тренувань з гри у гольф, барбекю, кладова.
Порядок сплати:
5 % при укладанні договору, решта - при відтриманні права власності.
Місцерозташування:
- у безпосередній близкості від гольф-клубу NICKFALDO,
- у безпосередній близкості від гольф-клубу COLINMONTGOMERIE,
- поряд находяться й інші гольф-клуби,
- 2000 метрів до пляжу,
- 0 км до Бєлєка, де знаходяться магазини та ресторани.
- 25 км до Анталії,
- 120 км до гірськолижних центрів.
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