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Апартаменти 2+1 Orka Park в Оваджику

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Квартири

1

Опис і характеристики
Лот : FT-OrkaPApt
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

1/3

Площа

110 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Цена

139000€
Додатково

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

Продаж апартаментів в комплексі у районі Оваджик - Фетхіє.
Orka Park - це ексклюзивний приватний комплекс, що складається з 20 вілл і 18 дворівневих
апартаментів, розташованих в файних ландшафтних садах з великим загальним басейном з
більш ніж достатньою кількістю шезлонгів і парасольок для гостей. До послуг гостей також
великий окремий дитячий басейн і бар-ресторан у басейну з безкоштовним Wi-Fi.
Між усіма комплексами Orka курсує безкоштовний транспорт. У нас також є докладна
інформація про кількох місцевих приватних пляжах, які пропонують безкоштовний зворотний
транспорт з апартаментів.
Відомий курорт Хісароню розташований всього у п'яти хвилина від комплексу, де Ви
знайдете багато магазинів, барів та ресторанів на будь-який вік та смак.Орка Парк
розташований у місці з прекрасним краєвидом на гору Бабадаг. Гірська прохолода дуже
доречна у літню спеку.
Пляж Олюденіз розташований у декількох хвилинах, якщо їхати на маршрутному таксі. На
такій же відстані росташований і традиційне портове місто Фетхіє. У Комплексі цілодобово
працює ресепшин, бар, ресторан, великий басейн та окремий басейн для дітей. Ідеальне
місце для проведення сімейної відпустки. Високі прибутки можуть бути отримані й від
оренди апартаментів в Фетхіе.
Площа апартаментів в Фетхіє 110 м.кв. У цих апартаментах 2 спальні, 1 ванні кімнати і кухня.
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з краевидом на басейн, і сад. З вікон відкривається краевид на гори.
Тип об'єкту: апартаменти
Країна : Турція
Регион/Область: Мугла
місто/Населений пункт: Фетхіє, Оваджик
загальна площа (кв.м): 110
кількість поверхів: 3
кількість кімнат: 4
Покрыття підлоги: Кахель та мармур
Ціна: € 139 000
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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