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Вілла в Аланії в районі Бекташ

Туреччина - Аланія - Аланія

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : al_bek
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

251 м

2

Спальні

3

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

2.3 akrs short

Відст. до моря

2.5 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

319000€
Додатково

Американська кухня , Ландшафтний дизайн , Стіни зі звуко і теплоізоляцією , гараж , открытый бассейн с водными
горками , сауна , тренажерний зал , хамам ,

Продаж вілли в Аланії від забудовника в Туреччині на стадії будівництва.
В районі Аланії на продаж представлена двоповерхова вілла з приголомшливим видом на
Аланію, фортецю і море.Це новий проект комплексу вілл D-MARE ALANYA VILLAS, який
підходить для отримання громадянства та прекрасна можливість придбати нерухомість в
Туреччині з розстрочкою від забудовника.
Вілла загальною площею 251 м.кв., складається з передпокою, просторій вітальні, суміщеної
з кухнею американського плану, трьох спальних кімнат, трьох ванних кімнат і двох балконів,
звідки відкривається вид на море, гори і все місто.Розглянут в проекті гараж на дві машини в
цокольному поверсі. В вартість вілли входить чистове оздоблення, укомплектовані санвузли,
а також комплект вбудованої корпусних меблів в кухонній зоні.
Вілла С в блоці знаходиться в комплексі що складається з 11 вілл районі Бекташ. На території
кожної вілли, включаючи цю, передбачений власний басейн. Також у вас буде власний
ділянку, де можна буде на свій розсуд розмістити зону барбекю і меблі для відпочинку.
Тип нерухомості: Вілли
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До моря: 2.5 км
Кімнат: 3 + 1
До центру: 1,5 км
Площа: 251 м.кв
Меблі: немає
До аеропорту Газіпаша: 35 км
Закінчення будівництва заплановане на 2022 рік.
Всі вілли підходять для отримання громадянства.
Даний об'єкт дає право швидко отримати турецьке громадянство.
На сьогоднішній день кадастрова вартість нерухомості повинна становити не менше 250 тис.
доларів, тобто саме цю суму або більше ви повинні сплатити за покупку нерухомості для
отримання громадянства.
Відмінний варіант як інвестиція в нерухомість Туреччини!
Ціна: 319 000 Євро
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