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Вила 3+1 в районі Бекташ в Аланіі

Туреччина - Аланія - Аланія центр

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : al_bv
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

157 м

2

Спальні

3

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

5 akrs short

Відст. до моря

2 kilometers short

Прибутковість
Цена

269000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Наземна парковка , Стіни
зі звуко і теплоізоляцією , територія, що охороняється ,

Продаж вілли 3+1 в Аланії в комплексі район Бекташ.
Ексклюзивний проект складається з 4 окремих вілл, кожна з власним садом і басейном.
Вілли розташовані в районі Бекташ в Аланьї! Найвідоміше місце, де можна насолодитися
одними з найбільш приголомшливих видів у всьому турецькому Середземноморському
регіоні.
Відпочивайте на терасі біля басейну або на будь-якому з 2 балконів, які виходять на південну
сторону, і помилуйтеся Середземним морем і центром Аланії. Цим видом можна милуватися і
ввечері, коли загоряється замок Аланії і оживає гавань.
Бекташ - це престижний район Аланії, переважно забудований елітними віллами і
приватними будинками, розташовується на мальовничому гірському склоні. Тут чисте гірське
повітря і прекрасні середземноморські пейзажі. Ще однією перевагою цієї місцевості є
швидкий доступ до центральної частини міста - всього 10 хвилин їзди.
Якщо ви віддаєте перевагу усамітнення і спокій, то Бекташ - відмінний варіант.
Представляємо вашій увазі ексклюзивний проект елітної нерухомості в Аланії в районі
Бекташ - розкішні просторі вілли на закритій території, що охороняється.
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В нашому проекті 2 типу вілл:
3+1 - 157 м.кв. - 2 ванні кімнати (1 ванна), 1 туалет і 2 балкони на південній стороні.
4+1 - 162 м.кв. - 3 ванні кімнати (1 ванна), турецька лазня, сауна, душ і 2 балкони.
Вілли будуть здані з повною чистової обробкою, вбудованою кухонними меблями з гранітної
стільницею, якісною сантехнікою і якісним покриттям підлоги, а також будуть встановлені
електричні розетки у всіх кімнатах і балконах.
Ви можете бути впевнені, що при будівництві цих будинків будуть використовуватися тільки
матеріали найвищої якості.
Будівництво почнеться в березні 2021 року
Завершення заплановано на травень 2022 року.
Ми можемо запропонувати план безпроцентної оплати для цього проекту з виплатами
рівними частинами (щомісячно чи щоквартально) протягом періоду будівництва.
Відмінний варіант інвестиційної нерухомості в Туреччині в курортній Аланьї.
У нашому проекті вілла 3+1 з площею 157м.кв. ціна - 269 000 €
Нерухомість Туреччини завжди приваблює покупців і туристів високими стандартами
будівництва та якістю пропонованої нерухомості.
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