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Квартира 1+1 в Boutique Residence в Тосмурі

Туреччина - Аланія - Тосмур

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/5

Площа

51 м

2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

300 meters short

Прибутковість

7

Цена

88500€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Ліфт , Наземна парковка ,
Поруч пляж , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється , хамам ,

Продаж квартири 1+1 в новому проекті Boutique Residence в Тосмурі від
забудовника з оф-плану.
Продаж квартири 1+1 в Тосмурі в споруджуваному житловому комплексі Boutique Residence
який розташований в популярному передмісті Аланії - районі Тосмур з відстанню в 300 м від
моря.
Тосмур славиться своїми респектабельними багатоповерховими будинками в затишних і
упорядкованих кварталах. Рекомендуємо купувати нерухомість в цьому районі для
постійного проживання і подальшої здачі в оренду. Будь-яка нерухомість в Тосмурі, має
високий орендний потенціал.
Житловий комплекс Boutique Residence в Тосмурі буде складатися з одного блоку, 5
поверхів, 25 квартир. Існують різні 2 варіанти квартир, від квартир 1+1 до просторих
дуплексів 2+1 і великих дуплексів підходять для будь-яких потреб.
1+1 - стандартні квартири плануванням (47 - 51 м.кв.)
2+1 - квартири дуплекс з плануванням (86 -112 м.кв)
Квартири з продуманими плануваннями, високі стелі, панорамні вікна будуть створювати у
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Вас відчуття простору і свободи! Ці квартири в Тосмурі відповідають всім вимогам
інвесторів в нерухомість.
Комплекс пропонує внутрішню інфраструктуру: відкритий басейн з водоспадом, сауна,
фітнес, дитячий майданчик, сад з ландшафтним дизайном, дизайнерське лобі,
відеоспостереження.
Поруч з комплексом: супермаркет Мігрос, продуктові магазини, пекарня, школа, банки,
дитячий парк, кафе і ресторани, в 2-х хвилинної близькості до транспорту. Щочетверга в
районі Тосмур проходить фермерський ринок.
В рамках проекту ми пропонуємо скористатися безпроцентної розстрочкою платежу до
закінчення будівництва. Дана пропозиція - відмінний варіант інвестиції в нерухомість
Туреччини.
Особливості квартир: сталеві двері зі першокласної ступенем захисту, домофон з
відеосистемою, підвісні стелі і точкове приховане освітлення, миється фарба на стінах,
керамограніт на підлозі, обладнані ванні кімнати, кухонний гарнітур європейського зразка. У
квартирах буде панорамне скління.
Всі квартири здаються в експлуатацію з ремонтом високої якості, в стриманому
європейському стилі.
Початок будівництва: 01.03.2021 року
Закінчення будівництва: 30.06.2022 року
Ціна 1+1 площа квартири 51 м.кв .: 88 500 €
Пропонуємо придбати квартиру 1+1 в Тосмурі від забудовника за привабливою ціною.
Нерухомість в Тосмурі - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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