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Кіпр вілла

Kiпр - Фамагуста (ТРПК) - Ені Богазічі
(ТРПК)

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : Kp-v20
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/3

Площа

185 м 2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

1.67 akrs short

Відст. до моря

150 meters short

Прибутковість
Цена

115000€
Додатково

Критий басейн , гараж , кімната для дітей , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал ,

Кіпр вілла в проекті «Отюкен Яшам Евлер»
Проект «Отюкен Яшам Евлер» розташувався біля самих витоків виникнення історії
Північного Кіпру поруч з чудовими пляжами острова.
Умиротворена атмосфера, чисте повітря і зручне місце розташування як не можна краще
підходять для спокійного сімейного життя. Більш того, прискорений розвиток Північного
Кіпру як туристичного, так і економічного регіону безсумнівно збільшує шанси вигідного
капіталовкладення в найближчому майбутньому.
Комплекс складається з вілл і таунхаусів (дуплекс):
Площа вілли складає 185м2. Площа присадибної ділянки - 177м2. B кожній віллі є 3 спальні
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(16.3 м2, 11.2 м2 і 14м2), вітальня (23.8м2), кухня (15.5м2), туалет і суміщений санвузол. На
3-му поверсі є комора і вихід на терасу з видом на море і гори.
Площа таунхауса становить 145м2. Площа присадибної ділянки - 167м2. B кожному будинку
є 3 спальні кімнати (15.4м2, 9.7 м2 і 7.8м2 відповідно), вітальня (21м2), кухня (16.5м2), туалет
і суміщений санвузол.
У вартість придбаного об'єкта входить можливість вибору на Ваш смак таких елеметов як
кухонні і спальні шафи, а також внутрішніх оздоблювальних матеріалів (колір стін,
міжкімнатних і вхідних дверей, підлогового покриття, керамічної і облицювальної плитки і
модель сходових перил) відповідно до стандартного пропозицією. При наявності бажання
використовувати матеріали, що не входять в стандартну пропозицію, а також додаткові
елементи внутрішнього декору, компанія надасть Вам необхідну допомогу.
Вартість об'єктів комплексу «Отюкен Яшам Евлер»:
Вілла (3 + 1, 185 м2) - від £ 97 500
Таунхаус-дуплекс (3 + 1, 145 м2) - від £ 82 500
РОЗТАШУВАННЯ
5 хвилин ходьби від пляжу Лонг Біч
5 хвилин ходьби від супермаркету
5 хвилин ходьби від центрального офісу «Групи Компаній Ноянлар»
5 хвилини їзди від античного міста Саламис
5 хвилин їзди від міста Іскеле
7 хвилин їзди від історичного міста Фамагуста
7 хвилин їзди від Східного Середземноморського Університету
7 хвилин їзди від селища Богаз
35 хвилин їзди від аеропорту Ерджан
30 хвилин їзди від 5-ти зіркових готелів і казино «Кайа Артеміс» і «Ноїв Ковчег»
40 хвилин їзди від столиці Північного Кіпру, Лефкоши
50 хвилин їзди від туристичного міста Гірне (Кіренія)
50 хвилин від аеропорту Ларнака
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