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Квартира 2+1 в Sunset Beach Club в Фетхіе

Туреччина - Фетхіе - Фетхіе

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : FT-Sunset3
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

101 м

2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

200 meters short

Цена

130000€
Додатково

Критий басейн , гараж , кімната для дітей , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна , територія, що
охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Продаж квартири в житловому комплексі Sunset Beach Club,2+1 в Фетхіе.
Житловий комплекс Sunset Beach Club знаходиться в Фетхіє (район Чалиш) та є
унікальним у своєму роді проектом. По-перше, тільки він у цьому регіоні має власний пляж і
розтягнувся на першій лінії узбережжя, а по-друге, він функціонує не тільки як комплекс для
постійного проживання, але й як готель для туристів.
Наше агентство нерухомості в Туреччині пропонує вам докладніше познайомитися з
апартаментами, розташованими в корпусі Lighthouse зазначеного житлового комплексу.
Апартаменти займають перший поверх двоповерхової будівлі. Їх планування двокімнатне з
двома ванними і кухнею-студією, також є балкон з виходом до саду.
Такі апартаменти в Фетхіе – вдале рішення з усіх точок зору. Вони є вигідним об’єктом для
інвестування (тим більше що постійний приплив туристів забезпечується управляючою
компанією). Крім цього, комфортабельні планування, сучасне внутрішнє оздоблення,
сантехніка та немаленька загальна площа (101 м2) повною мірою забезпечують зручність
проживання або відпочинку, включаючи сімейний.
Про безпеку мешканців апартаментів піклується цілодобова охорона.Територія комплексу
озеленена, виконаний ландшафтний дизайн.
У Sunset Beach Club також передбачена власна інфраструктура:
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бар, кафе і ресторан;
магазин;
фітнес-центр і сауна;
бібліотека;
різноманітні спортивні майданчики (волейбол, настільний теніс тощо);
відкриті та криті плавальні басейни;
ігрові майданчики для дітей.
Відвідати таку нерухомість в Фетхіє взагалі не важко – Міжнародний аеропорт Даламан
розташований всього в 35-ти кілометрах від Sunset Beach Club. На власний пляж ви
потрапите буквально за кілька хвилин. До центру Фетхіє можна легко дійти пішки,
насолоджуючись прекрасними середземноморськими пейзажами.
Тип:житловий комплекс
Вид житла:апартаменти
Поверх\пов:1\2
Площа:101 м.кв.
Спалень:2
Санвузол:2
Тип житла:новобудова
Ціна: 130 000 євро
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