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Апартаменти 2+1 в Highlands в Аланіі

Туреччина - Аланія - Аланія центр

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/3

Площа

96 м 2

Спальні

2

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

1.5 kilometers short

Прибутковість

6

Цена

299000€
Додатково

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

Шикарні апартаменти 2+1 в районі Hasbahçe з краевидом на море і фортецю.
Продаж апартаментів 2+1 в новому житловому елітному комплексі Highlands в
Hasbahçe в Аланії. Пропонуємо купити апартаменти 2+1 в Аланії (центр) в споруджуваному
елітному житловому комплексі Highlands: це житловий комплекс з чудовим місцем
розташування, рентабельними квартирами і безпроцентної розстрочкою платежу.
Будівництво Highlands почнеться в вересні 2022 року і триватиме 24 місяц. Запуск в
експлуатацію забудовник плануе на серпень 2024 року. Зараз у вас є чудовий шанс придбати
упорядковане житло на березі Середземного моря за найнижчими цінами.
Центр Аланії (Alanya). Тут знаходяться найвідоміші пам'ятки міста. Кращі магазини, клуби,
ресторани. Саме в цій частині знаходиться візитна картка міста - аланійская фортеця,
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навколо якої і розташувався центральний район Аланії. Але найголовніше, що притягує
майбутніх власників квартир в Аланії у моря, неймовірний за красою та протяжності пляж
Клеопатра.
Резиденція Highlands розташована в одному з найбільш популярним і розвиненому районі
Hasbahçe, всього в 1500 метрах від піщаного пляжу Клеопатра, в оточенні всієї міської
інфраструктури, а також абсолютно до всіх історичних пам'яток міста. У крокової доступності
знаходяться супермаркети і магазини, ринок, ресторани і кафе, поліклініка, школа, дитячі
садки, банк і банкомати, пошта, аптеки.
Highlands - це місце, де здійснюються мрії, де є можливість насолодитися дивовижними
природними красотами, краевидом на море, фортеця і все узбережжя Аланії. Проект
пропонує центральне місце розташування, поруч з усією міською інфраструктурою. Всього в
1500 м до пляжу (Клеопарта), до магазинів - 500 м, до лікарні - 750 м, до Аланійской фортеці
- 1300 метрів.
Житловий комплекс Highlands буде являти собою 2 житлових (2-х поверхових блоків).
У комплексі буде побудовано 20 апартаментів.
У комплексі будуть представлені апартаменти:
Апартаменти: 12 шт. 2+1 площею (82 - 96 м.кв.)
Апартаменти: 4 шт. верхній дуплекс 3+1 (від 170 м.кв.)
Апартаменти: 4 шт. нижній дуплекс 3+1 з садом і басейном (від 210 м.кв.)
Комплектація апартаментів: вхідні сталеві двері, подвійний склопакет, відеодомофон,
вбудовані меблі на кухні і в ванних кімнатах, кондиціонер в кожній кімнаті, душові кабіни,
сантехніка, електричний водонагрівач. Квартира буде здана з якісним ремонтом, виконаним
з матеріалів від провідних виробників.
Елітна нерухомість Туреччини поруч з центром Аланії в доступності до центру міста і
пляжу Клеопатра, відмінне рішення для інвестицій в даному районі.
Інфраструктура комплексу: відкритий басейн з підігрівом, дитячий басейн, джакузі з
підігрівом, сауна, тренажерний зал, дитячий ігровий майданчик, більярд,
система відеоспостереження, зовнішнє освітлення, вбудований домофон, супутникове
телебачення, генератор, вбудований водонагрівач, резервуар для води і гідрофор.
В рамках проекту ми пропонуємо скористатися безпроцентної розстрочкою платежу до
закінчення будівництва. Дана пропозиція - відмінний варіант інвестиції в нерухомість
Туреччини.
Аланія центр - район Hasbahçe.
До моря: 1500 м
Апартаменти: 2+1
Ванна: 2
Балкон: 1
До центру: 1000 м
Площа: 96 м.кв.
Меблі: вбудовані кухонні меблі.
Крім апартаментів 2+1 у житловому комплексі у продажу апартаменти дуплекс 3+1 у різних
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цінових категоріях. Ціни та додаткова інформація на дані апартаменти в Аланії за
попереднім запитом.
Ціна: апартаменти 2+1 площа 96 м.кв. (Блок А) - 299 000 €
Ціна: апартаменти дуплекс 3+1 площа 170 м.кв. (Блок А) - 489 000 €
Апартаменти 2+1 в Аланії в елітному районі Hasbahçe з приголомшливими краевидами на
фортецю, море і місто Аланію від забудовника за привабливою ціною чекають свого
власника.
Дата початку будівництва 30.09.2022
Дата закінчення будівництва 30.08.2024
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