Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Елітна квартира 2+1 в Orka Residence в Фетхіе

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : FET-OR
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

1/3

Площа

100 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

3.7 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

175000€
Додатково

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

Продаж елітноі квартири в комплексі Orka Residence в Фетхіе.
➤ Пропонуемо до продажу квартиру 2+1 в комплексі Orka Residence, з сезонним
відкритим басейном і краевидом на гори розташований в селищі Оваджік в Егейському
регіоні, в 5 км від міста Фетхіє та поселення Олюденіз
Місцезнаходження Орка Residence- відмінний варіант прибутковоі нерухомості в місті
Фетхіє. Пляж Олудениз і Національний парк Олюдениз розташовані в 10 хвилинах їзди на
автомобілі. Цей комплекс з апартаментами - варіант з прекрасним розташуванням: скальні
гробниці Амінтаса розміщені в 7,3 км, стадіон Фетхіє - в 7,4 км від нього. Відстань до
аеропорту Даламан складає 35 км.
На території Orka Residence розташовані бутик-готель, незалежні вілли, унікальні
апартаменти з дизайном люкс, тренажерний зал, масаж і спа-центр, критий плавальний
басейн, ресторани, бари та багато іншого. Апартаменти оточені великими басейнами та
ландшафтними садами. На дизайн бутика-готелю вплинула архітектура Древнього Риму. На
території облаштована безкоштовна приватна парковка.
Представлена до продажу елітна квартира в Оваджіку в комплексі Orka Residence. Це
апартаменти з 2 спальнями дуже просторі з на нижньому поверсі. В апартаментах є тераси з
краевид на басейн. Кажда роскішна квартира має дві спальні з двоспальними ліжками,
велику гостину відкритого плану, добре обладнану кухню та столову.
У комплексі Orka Residence є доступ до нового Orka Ocakkoy бутику-отелю зі спа і
тренажерним залом, рестораном, баром та ін.
Поруч із комплексом Ви знайдете гарний вибір барів та ресторанів, а також новий
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тематичний аквапарк Water Orka World.
Ціна нижній поверх: 175 000 $
⭐ Апартаменти продаються з меблями!
Кращі ціни на квартири в Фетхіє (Туреччина) на сайті агенціі нерухомості CTM-Group!
Нерухомість в Фетхіє - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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