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Kristal villa 4+1 в Хісароню від забудовника

Туреччина - Фетхіе - Хісареню

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : Fet-nok13
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

225 м

2

Спальні

4

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

7.25 akrs short

Відст. до моря

2 kilometers short

Прибутковість

6

Цена

409800€
Додатково

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

Продаж вілли 4+1 в Хісароню в Фетхіє від забудовника.
Чудова Kristal villa з терасами, балконами і краевидом на гори в Хісароню та Олюденіз в
Туреччині.
Приватна і комфортабельна вілла розташована в Хісароню, Олюденіз з приголомшливим
видом на гори і сільську місцевість.
Хісароню - найпопулярніший район для придбання вілл в Туреччині. Хісароню зі своєю
прекрасною природою, пляжами і насиченою соціальним життям подарує вам казкове життя.
Купити віллу в Хісароню, розташовану поблизу від магазинів, супермаркетів, кафе,
ресторанів і барів. Вілла знаходиться в 3 км від центру Фетхіє, в 2 км від пляжу, в 45 км від
аеропорту Даламан.
На приватній віллі є басейн, тераса для прийняття сонячних ванн, душ зовні, красивий
доглянутий зелений сад, автостоянка і територія вілли обгороджена надійним парканом.
Вілла з краевидами на гори обладнана відповідно до останніми технічними новинками. Вілла
оснащена вбудованою кухнею, стильною ванною кімнатою, точковим підсвічуванням,
розсувними дверима на балкон і інфраструктурою для інтернету.
Ця вілла в Хісароню в Фетхіє ідеально підходить для постійного проживання, відпочинку
або оренди.
1. Перший поверх: вітальня відкритого планування, їдальня, кухня. Велика сонячна тераса
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2. Другий поверх: дві спальні з ванною кімнатою кожна, з двома великими балконами
3. Мансарда: дві спальні з ванними кімнатами кожна, з великою терасою на даху
4. Сад: Приватний басейн, ландшафтний сад з під'їзною доріжкою і душем
Характеристики нерухомості:
тип: приватна вілла
місце розташування: Оваджік
земельна ділянка: 725 м.кв
площа будинку: 225 м.кв.
спальні: 4
ванні кімнати: 4+WC
басейн: приватний 50 м.кв.
відстань до пляжу: Олюденіз 2 км
Ціна: 409 800 євро
Комфортабельная вілла в Оваджіку, побудована з дотриманням європейських стандартів
задовольнять побажання найвибагливішого покупця.

3

