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Продажа вілли 4+1 Panorama Hills в Фетхіе

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

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

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

2/2

Площа

240 м

2

Спальні

4

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

6 akrs short

Відст. до моря

2.5 kilometers short

Прибутковість

6

Цена

324000€
Додатково

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

Продаж вілли 4+1 Panorama Hills в Фетхіє в районі Оваджік.
Пропонуємо до продажу Orka Panorama Hills villa, вона розташована в нижній частині
Оваджіка і знаходиться в декількох хвилинах ходьби від Хісароню. Вілла має 4 двомісних
спальних кімнати і велику відкриту площадку навколо індивідуального басейну.
Ця розкішна вілла була спроектована компанією Orka Homes, відомим забудовником в цьому
районі, визнаним за свої високі стандарти і сучасний стиль.
Комплекс Panorama Hills був побудований в 2018 році, у відповідності з усіма останніми
будівельними нормами.
Orka Panorama Hills villa розташована на ділянці площею 530 м.кв. і є частиною побудованих
розкішних вілл, всього 6.
Приватний басейн з підігрівом підходить для сімей, є дитячий басейн з бризками, є душ у
басейну, де можна ополоснуться.
На терасах біля басейну досить місця для шезлонгів; тут ви можете відпочити і насолодитися
фантастичним видом на гори.
Завдяки розташуванню поблизу центру і сучасного дизайну так само висока ймовірність
здачі вілли в оренду. Нерухомість в Фетхіє в районі Олюденіз, для комфортного
проживання і здачі в оренду.
Характеристики вілли в Оваджіку:
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площа: 240 м.кв.
ділянка: 600 м.кв.
спальні: 4+4
кондиціонер
обладнана кухня
сучасний дизайн
приватна парковка
Ціна: 324 000 €
Кращі ціни на вілли в Фетхіє (Туреччина) на сайті агентства нерухомості CTM-Group!
Нерухомість в Фетхіє - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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