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Нерухомість в центрі Аланії, від забудовника

Туреччина - Аланія - Аланія

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ElMarAll
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/8

Площа

53.75 м 2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Прибутковість

7.00

Цена

131385€
Додатково

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

Нерухомість в центрі Аланії, від забудовника.
На одному з останніх вільних ділянок у історичному центрі Аланії розпочалося будівництво
комплексу з розвиненою інфраструктурой, яку можна порівняти з інфраструктурою
п'ятизіркового віделю. Чвідири восьмиповерхових блока будуть розташовані у 400 метрах від
одного з самих гарних пляжів Турецької Рівьєри, - відомого пляжу Клеопатри. Крокова
доступність від набережної Аланії, великої кількості парків, ресторанів, кафе, магазинів
зробить комфортним проживання навіть для самих вибагливих ценителів комфорту.
Крім того, проект реалізується забудовником, який на рынку вже більше десяти років , який
зарекомендував себе як такий, що використовує високоякісні будівельні матеріали та
пропагандує індивідуальний підхід до кожного клиента. На Ваш вибір апартаменти різного
планування від 1+1 до 4+1.
Безвідсвідкова розстрочка на 24 месяці або можливість відримання знижки 3 % при разовій
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сплаті вартості, високі стандарти у будівництві, розташування у центрі міста та, звичайно,
розвинена інфраструктура комплексу, - все це робить даний об'єкт гарною інвестицією,
ліквідність якої з кожним роком буде тільки зростати.
Інфраструктура комплексу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Відкритий басей н, дитячий басей н;
закритий басейн; водяні гірки;
кафе; бістро;
озеленена територія;
площадка для барбекю;
Дитяча площадка
міні клуб
турецька баня;
сауна
фітнес-центр;
настільний теніс;
наглядач комплексу / консьерж
електрогенератор, швидкісні ліфти
супутникова антена;
інтернет во всіх апартаментах.

Особливості квартир:
Побутова техніка (FRANKE/SIEMENS)
кондиціонери у кожній кімнаті
Кухоний гарнітур
Внутрішні двері американського типу
Вікна ПВХ з підвій ним склопакетом
Подвісні стелі у всіх кімнатах
Вбудовані шафки у ванній кімнаті
Тепла підлога у ванній кімнаті
Електронагрівач води
Гранітна столешня
Стальні вхідні двері
Керамогранітная плитка
Спвід-светильники у вітальні
Домофон
Кв № 23, 3 поверх 53.75 м.кв.
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Ціна: 131.385 €.
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