Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Апартаменти 2+1 в Фетхіє

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : FET-Park Elite
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/2

Площа

95 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

1.5 kilometers short

Прибутковість

6

hypotech

Є

Цена

132500€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Наземна парковка , Поруч
пляж , з меблями , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна , територія, що охороняється ,
тренажерний зал , хамам ,

Продаж апартаментів в новому комплексі в районі Оваджік в Фетхіє, упорядкованої
квартири з 2 спальнями.
Апартаменти 2+1 в Фетхіє розташовані на узліссі соснового лісу біля підніжжя гори
Мендос, і з кожного балкона комплексу відкривається неповторний вид на гору Бабадаг.
Житловий комплекс Orka Park Elite складається з 20 двоповерхових упорядкованих
квартир з 2/3 спальнями кожна. Комплекс розташований на узліссі соснового лісу біля
підніжжя гори Мендос, і з кожного балкона комплексу відкривається неповторний вид на
гору Бабадаг. Пішохідний маршрут «Лікійська стежка» проходить в 1 км від комплексу.
Заповідник і пляж Олюденіз знаходяться в 3,9 км від апартаментів Orka Park Elite.
Площа апартаментів в Фетхіє 95 м.кв. В апартаментах 2 спальні, обладнана кухня з
посудомийній машиною і мікрохвильовою піччю, пральна машина і 1 ванна кімната з душем.
З вікон відкривається вид на сад і гори.
Інфраструктура комплексу Orka Park Elite apartments це - відкритий басейн, басейн для
дітей з водними гірками, дитячий ігровий майданчик, майданчик для барбекю, відкрита
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парковка.
Обслуговує комплекс на рівні першокласного готелю (доглядач комплексу консьєрж,
електрогенератор, бездротовий інтернет, супутникова антена).
Харпактеристики Orka Park Elite Apartments:
Розташування: Фетхіє, Оваджік
Аеропорт Даламан: 35 км
Шопінг: 150 м
Пляж: 1500 м
Тип: 2+1
Площа: 95 m.кв
Побудований: 2015 г.
Ціна: 132 500 €
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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