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Дуплекс 3+1 в Nirvana Village в Авсалларі

Туреччина - Аланія - Авсаллар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/2

Площа

138 м 2

Спальні

3

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

150 meters short

Прибутковість

7

Цена

119000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Наземна парковка , Поруч
пляж , Стіни зі звуко і теплоізоляцією , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється ,

Продаж апартаментів дуплекс 3+1 в житловому комплексі Nirvana Village в
Авсалларі (Аланія).
Пропонується до продажу квартира дуплекс 3+1 в Авсалларі від забудовника, в одному з
найпопулярніших районів Аланії. Nirvana Village - новий житловий комплекс класу люкс,
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розташований в курортному селищі Авсаллар під Аланією, в 150 метрах від знаменитого
пляжу Інджекум, нагородженого Блакитним прапором. Це доступний проект житлової
нерухомості в Авсалларі, в який Ви можете інвестувати вже зараз на початковому етапі
будівництва.
Житловий комплекс в Авсалларі (Аланія) - «Nirvana Village» розташований на території
6500 м.кв., складається з 3 двоповерхових житлових блоків, буде побудовано 48 квартир 5
різних типів, від просторих 1+1 до великих 4+1 на будь-який смак. У проекті квартири 1+1
становлять від 64 квадратних метрів, квартири 2+1 - від 95 квадратних метрів, а пенхауси
3+1 - 118 квадратних метри і пенхаус 4+1 - 178 м.кв. .
1+1 апартаменти площею 64 кв.м
2+1 апартаменти площею від 95 кв.м
2+1 дуплекс, площею від 118 кв.м
3+1 і 4+1 пентхауси, площею 138-178 кв.м
З кожної квартири панорамні краевиди на море, сосновий ліс і гори. Комплекс об'єднав в собі
три найважливіших складових гарного житла: якість, комфорт і доступність. Якість
будівництва це головне правило компанії - забудовника.
Особливості квартир: якісні вхідні та міжкімнатні двері, покриття підлог - ламінований
паркет, електричний підігрів підлоги, гіпсокартонні стелі з вбудованими світильниками,
вбудовані кухонні меблі, обладнані ванні кімнати: меблі, сантехніка, ванни, душові кабіни. На
етапі будівництва за бажанням клієнта в обробку можна внести зміни. Всі квартири мають
підігрів підлоги, тому комфортно проводити час і взимку.
Особливості комплексу Nirvana Village: на території комплексу є відкритий басейн,
тенісний корт, баскетбольний і волейбольний майданчик, альтанки і барбекю зона, дитячий
ігровий майданчик, 7/24 охорона і відеоспостереження, паркінг, електрогенератор,
супутникове телебачення та інтернет. сауна, кімната відпочинку, фітнес-центр.
Внутрішня інфраструктура комплексу: сауна, дитяча ігрова кімната, фітнес центр,
цілодобова охорона і послуги керуючого.
Пропонована до продажу квартира пенхаус 3+1, загальною площею 138 м.кв. знаходиться
на 2 поверсі блоку Б, вікна квартири виходять на південний схід. Комфортні апартаменти в
Авсалларі за найкращою ціною.
Цей новий проект хороша перспектива для інвестування в нове житло в Авсалларі надалі
його можна буде використовувати для власного відпочинку, а також це відмінний варіант
для довгострокової або короткострокової здачі в оренду.
Ціна: пенхауса 3+1 площею 138 м.кв. - 119 000 €
Апартаменти можна придбати з безпроцентної розстрочкою до кінця будівництва, від
забудовника на 12 місяців! Початковий внесок 30%. Не пропустіть можливість придбати
квартиру з особистим виходом до басейну, власним садом і всього лише в кількох хвилинах
від моря!
Початок будівництва: листопад 2020 року.
Закінчення будівництва: березень 2022 року.
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Нерухомість в Туреччині завжди приваблює покупців і туристів високими стандартами
будівництва та якістю пропонованої нерухомості. Нерухомість в Авсалларі - це відмінне
вкладення Ваших заощаджень.
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