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Нерухомість в Полісі у моря на Кипрі

Kiпр - Пафос - Поліс

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : Kp-v17
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/3

Площа

115 м 2

Спальні

2

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

70 meters short

Прибутковість
Цена

303600€
Додатково

гараж , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал ,

Продаж нерухомісті в Полісі на продаж.
Поліс є невеликим курортним містечком у північно-західній частині Кіпру. Атмосфера тут
просто сприяє відпочинку: піщано-галькові пляжі нагороджені Блакитним прапором, в пішій
доступності знаходяться соснові ліси, а саме місто трохи віддалено від «головних» курортів.
В Полісі не так багато пам’яток: недалеко від нього розташувався національний парк
Акамос, зруйнований грузинський монастир XII століття і купальня Афродіти. Зате на
набережній є затишні таверни, в яких готують свіжу рибу та подають інші смачні страви, а
також облаштовані сквери.
Місто підходить для усамітненого розслабленого відпочинку, а нерухомість у Полісі гідна
уваги не менше, ніж в інших містах. Вона відповідає європейським стандартам і сучасним
уявленням про комфорт.
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Ексклюзивний проект Akamantis Gardens, покликаний стати одним з найбільш розкішних
житлових комплексів в даному районі.
Akamantis Gardens - це комплекс, який користується популярністю серед тих, хто любить
багато часу проводити на природі. Проект розташований всього в декількох кроках від
пляжу і в крокової доступності від планованого нового поля для гольфу. Високоякісна
прибережна забудова пропонує 1, 2 і 3 спальні квартири, розкішні пентхауси, а також 2 і 3
спальні вілли з приватними басейнами.
Проект оточують цитрусові плантації, в самому комплексі передбачений ландшафтний сад і
загальний плавальний басейн, просторі веранди, клуб для жителів і містка автостоянка. Всі
об'єкти забезпечують відчуття приватності, перебуваючи при цьому в крокової доступності
від необхідної інфраструктури: магазинів, ресторанів і розваг.
Вся нерухомість в комплексі володіє відмінним інвестиційним потенціалом. Даний об'єкт
нерухомості є ідеальною можливістю для вигідних інвестицій в нерухомість на Кіпрі. Проект
знаходиться в стадії будівництва, пропонуючи Вам широкий вибір чудових об'єктів
нерухомості на продаж.
Ціна 303.600 € без ПДВ
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