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Квартира 1+1 в Via Mar Residence в Каргиджаку

Туреччина - Аланія - Каргиджак

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/5

Площа

62 м

2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

68.52 akrs short

Відст. до моря

30 meters short

Прибутковість

7

Цена

125000€
Додатково

Американська кухня , Дитячий майданчик , Критий басейн , Ландшафтний дизайн , Ліфт , Наземна парковка , Поруч
пляж , открытый бассейн с водными горками , сауна , територія, що охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Квартира 1+1 в новому житловому комплексі Via Mar Residence в Каргиджаку від
забудовника.
Продаж квартири 1+1 в новому житловому комплексі Via Mar Residence в
Каргиджаку (Туреччина). Новий житловий комплекс розташований в мальовничому районі Каргиджак в оточенні садів, в дуже мальовничому місці, але в той же час не далеко від
розвиненої інфраструктури.
Каргиджак є популярним курортом і розташовується в 17 км від Аланії, а новий житловий
комплекс в Каргиджаке всього в 30 метрів до моря. Це місце користується популярністю в
іноземців для покупки нерухомості і відпочинку. Завдяки близькості до Аланьї в
Каргиджаку є вся інфраструктура, необхідна для життя: магазини та аптеки, ресторани і
кафе, салони краси і госпіталі, музеї та визначні пам'ятки. У той же час це відокремлений
селище далеко від міського шуму. Нерухомість в такому місці ідеально підійде як для життя,
так і для інвестицій.
Via Mar Residence в Каргиджаку, комплекс преміум-класу з інфраструктурою
п'ятизіркового готелю і просторими апартаментами складається з двох 5-поверхових блоків
на загальній площі 6 852 м.кв. Знаходиться в 30 метрах від облаштованій набережній,
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піщаних пляжів, популярного рибного ресторану і зони відпочинку паркового типу. У двох
блоках цікавою конфігурації, де зі всіх квартир буде краевид на море, Ви зможете вибрати
одну з вподобаних квартир з первісної оплатою 40%. В рамках проекту ми пропонуємо
скористатися без процентної розстрочкою платежу до закінчення будівництва. Дана
пропозиція - вигідний варіант інвестиції в нерухомість Туреччини.
Квартири в комплексі представлені площами:
Блок № 1:
1+1 квартири - 10 шт. (64 м.кв.)
1+1 квартири - 20 шт. (65 м.кв.)
1+1 квартири з терасою - 5 шт. (Від 77 до 86 м.кв.)
2+1 квартири - 10 шт. (117 м.кв.)
2+1 квартири - 5 шт. (159 м.кв.)
2+1 квартира з терасою - 1 шт. (164 м.кв.)
2+1 дворівнева з окремим басейном - 1 шт. (93 м.кв.)
3+1 квартири - 5 шт. (151 м.кв.)
3+1 дворівнева з окремим басейном - 1 шт. (164 м.кв.)
4+1 дворівнева з окремим басейном - 1 шт. (194 м.кв.)
Блок № 2:
1+1 квартири - 44 шт. (64 м.кв.)
1+1 квартири з терасою - 6 шт. (Від 84 м.кв. до 91 м.кв.)
2+1 квартири - 5 шт. (112 м.кв.)
2+1 квартири - 4 шт. (115 м.кв.)
2+1 квартири - 5 шт. (128 м.кв.)
2+1 квартири - 5 шт. (159 м.кв.)
2+1 квартира з терасою - 1 шт. (165 м.кв.)
2+1 дворівневі квартири з окремим басейном - 4 шт. (93 м.кв.)
3+1 квартира - 1 шт. (177 м.кв.)
3+1 дворівнева квартира з окремим басейном - 1 шт. (199 м.кв.)
Всі квартири здаються з чистової обробкою: в апартаментах будуть встановлені сталеві
двері, відеодомофони, підвісні стелі з декоративним підсвічуванням, вбудована якісна меблі
на кухні і в ванних кімнатах, вбудовані гардеробні кімнаті і в передпокої, кондиціонери в
кімнатах, ролокасети на вікнах, центральна супутникова система . За запитом можна
встановити в квартирі джакузі, зробити підлогове покриття - ламінат і підігрів підлоги.
Висота стель 3,10 метрів. Всі квартири з 3-го поверху мають краевид на море.
В обробці квартир будуть використані найсучасніші і якісні матеріали. Тільки перевірені
постачальники і гарантія 5 років на всю внутрішню обробку!
Нерухомість в Туреччини зазвичай привертає покупців і туристів високими стандартами в
будівництві і якістю пропонованої нерухомості.
Інфраструктура комплексу: внутрішня інфраструктура комплексу включатиме в себе, СПА
зону, просторий фітнес центр, закритий басейн, ресторан і кафе, телевізійну і ігрову кімнату,
більярд і настільний теніс, кінотеатр, музичну кімнату і караоке, міні гольф, дитячий
майданчик, магазини, криту і відкриту парковки, цілодобову охорону. Також буде перехід до
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пляжу, кафе на пляжі, свій пляж. У комплексі буде передбачений сервіс (трансфер, прокат
велосипедів і т.д)
Купити нерухомість в Аланії в районі Каргиджак для відпочинку, чудове рішення для
тих, хто шукає якісну, комфортну, сучасну нерухомість в тихому і красивому місці подалі від
шуму доріг, готелів і міста і як хороша інвестиція. Купівля житла на стадії будівництва це
вигідне вкладення коштів. Квартири в передмісті Аланії ліквідні в будь-який час року.
Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації зазначеної на сайті через WhatsApp,
Viber, Telegram
Початок будівництва: сентябрь 2019 року
Закінчення будівництва: сентябрь 2021 року
Ціна 1+1 площа 62 м.кв. - 125 000 €
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