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Апартаменти 2+1 Orka Royal Hills в Оваджику

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : FT-RoyalHApt
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

1/3

Площа

90 м

2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

3 kilometers short

Прибутковість

6

Цена

168000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , 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 2+1 у районі Оваджік місто Фетхіє.
Orka Royal Hills – новий, захоплюючий проект з власною концепцією, будівництво якого
завершено у 2014 році, розташований на схилі холма у районі Оваджік з чудовим краєвидом;
включає у себе 22 крупних дуплекс - апартаментів та 5 роскішних приватних вілл, кожна з
власним садом та басейном.
Інфраструктура комплексу Orka Royal Hills apartments це - відкритий басейн, басейн
для дітей з водними гірками, дитячий ігровий майданчик, майданчик для барбекю, відкрита
парковка. 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. Відстань до аеропорту Даламан становить 37 км. За
додаткову плату для гостей організують трансфер від / до аеропорту.
Обслуговує комплекс на рівні готелю (доглядач комплексу консьєрж, електрогенератор,
супутникова антена).
Ця ексклюзивна пропозиція розташована у дійсно тихому районі природного заповідника.
Захоплюючий краевид на гору Бабадаг. Можливе здавання апартаментів у оренду за
допомогою управляючої компанії.
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Апартаменти в Фетхіє розташовані на підвищеній місцевості в районі Оваджік. Чудовий
краевид на гору Бабадаг. Можлива здача оренди цих апартаментів через робочу систему
оренди.
Тип об'єкта: апартаменти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Країна : Турція
Регион/Область: Мугла
місто/Населений пункт: Фетхіє, Оваджік
Рік будівництва: 2014
загальна площа (кв.м): 90
площа терасс (кв.м): 30
басейн (кв.м): 400
кількість поверхів: 3
кількість кімнат: 3
кількість ванних кімнат(вместе з відд. туал.): 2
кількість паркувальних місць к об'єкту: 1

Ціна: € 168 000
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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