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Вілли за індивідуальним проектом в Фетхіе

Туреччина - Фетхіе - Фетхіе

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

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

160 м

2

Спальні

4

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

5 akrs short

Прибутковість
Цена

243000€
Додатково

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

Продаж Вілл за індивідуальним проектом в Фетхіе

Компанія «Orka Homes» готова запропонувати Вам для придбання земельні ділянки в Фєтхіє
під забудову. На узбережжі Середземного моря мм маємо декілька таких ділянок. Вам варто
лише власними очима побачити їх та вибрати, який Вам до вподоби.
З багатьох різноманітних проектів, які створені нашими кращими архітекторами, Ви зможете
підібрати саме той, який на вашу думку буде ідеально розташований на ділянці, яку Ви
обрали, та буде гармонійно виглядати у природному середовищі. Якщо Ви маєте власний
проект або ескіз, або навіть ідею, ми готові разом із Вами втілити її у життя. На всіх етапах
розробки проекту та, власно, будівництва, консультанти й архітектори компанії «Orka
Homes» будуть працювати спільно з Вами. Купити віллу в Фєтхіє сьогодні можна, але
втілити Ваші мрії та бажання у реальну будову значно цікавіше.
Наше з Вами співробітництво буде складатись з наступних етапів:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

вибір місцезнаходження та земельної ділянки;
розробка 3D - проекту;
розробка та підписання договору купівлі – продажу нерухомості в Феєтхіє;
початок правових процесів (отримання дозволів);
початок будівництва;
введення об’єкта в експлуатацію після його завершення.

Менше ніж за рік Ви є власником «будинку Вашої мрії».
За час будівництва будь – які додаткові внески крім суми,яка вказана у договорі,Ви вносити
не будите.
А для контролю за будівельними роботами рекомендуємо Вам хоча б двічі відвідати
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будівельний майданчик.Ми гарантуємо безоплатне проживання на цей період,безкоштовний
проїзд з і до аеропорту.
На земельній ділянці площею 500 м2 розташована 2-поверхова вілла (160 м2, 3-4 спальних
кімнати) в стиль «хай-тек».
Велика зелена зона з басейном,джакузі, зонами відпочинку Дизайнерська «фішка» - місце
для відпочинку у басейні.Це оригінально оформлене місце з канапками, низьким столиком й
власним освітленням посеред водяної поверхні басейну обов'язково буде улюбленим місцем і
для обіду в спекотний день,і для романтичної вечері.
Ціни від 275.000$
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