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Нерухомість в Оба -Туреччина

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : aCityBlue3
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/5

Площа

120 м

2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Прибутковість
Цена

135000€
Додатково

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

Ми пропонуємо нову квартиру 2 + 1 у новобудові.Нерухомість в Оба - Туреччина.
Ми пропонуємо нову квартиру 2 + 1 (кухня, вітальня, 2 спальні, 2 великі балкони) у
новобудові.
Житловий комплекс CİTY BLUE розташований в престижному районі OBA Аланії. Район має
розвинуту інфраструктуру (торгові центри, "Метро", "Кипа", "Alanyum", кафе, ресторани,
спортивні та ігрові майданчики, громадський транспорт) все це у поєднанні з унікальною
місцевістю - є тут і гори, і море, і гірські річки та багато зелені). CİTY BLUE це сучасний
розкішний комплекс, який дозволить Вам розслабитися недалеко від моря (500 m), в оточенні
природи, далеко від міського шуму, при цьому він розташований практично в центрі Оба.
Комплекс складається з шести малоповерхових будинків (3 поверху), розташованих на
ділянці площею близько 8 гектарів парку з пальмами і фруктовими деревами.
Загальна площа даної квартири 120 м 2. Прекрасно виконані будівельні роботи поєднані з
високоякісними будівельними та оздоблювальними матеріалами. Дизайнерський підхід у
плануванні та продуманий інтер'єр.
Апартаменти продаються разом з кухоними меблями, меблями у всіх кімнатах та ванній
кімнаті, сантехнікою й побутовою технікою (витяжка, підігрівач води, кондиціонер, піч).
Вхідні сталеві двері обладнано двома замки, дзвоником з камерою. Вікна виконані з ПВХ з
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подвійним склопакетом. Покриття підлоги - гранітна та керамічна плитка, ламінат. У
квартирі використовується як звичайне, так і спот освітлення.
Комплекс має сад з альтанками, барбекю, критий і відкритий плавальні басейни для
дорослих і дітей, декоративні фонтани в саду, аквапарк, міні-гольф, Дартс, тенісний корт,
баскетбольний майданчик, дитячий майданчик, тренажерний зал і зал для аеробіки,
турецьку лазню, сауну, кімнату відпочинку, більярд і настільний теніс, ігрову кімнату,
бібліотеку, систему очищення води, Wi-Fi, супутникове ТБ, генератор, закриті та відкриті
місця для паркування. Комплекс квартир в Оба ( Аланія) цілодобово охороняється.
Об'єкт типу: квартира
Країна: Туреччина
Місце розташування: Аланія, OBA
Загальна площа (кв. м): 120
Кількість кімнат: 3
Ціна: € 135000
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