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Апартаменти 2+1 в Eden Valley в Оба

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al_ed
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/4

Площа

78 м

2

Спальні

2

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

47.12 akrs short

Відст. до моря

900 meters short

Прибутковість

7

Цена

135000€
Додатково

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

Продаж квартири 2+1 в новому інвестиційному проекті комплексі квартир The Eden
Valley в районі Оба в Аланії.
Продаж квартири в Оба в споруджуваному житловому комплексі «Eden Valley residence»
який розташований в Аланіі - житловому районі Оба. Будівництво комплексу квартир в Eden
Valley здійснює надійний аланійскій забудовник з бездоганною репутацією. Об'єкти даної
компанії завжди користуються популярністю, а даний комплекс має високий попит вже на
стадії будівництва. Забудовник виконує роботи строго за міжнародними стандартами.
Інфраструктура району: добре розвинена. Відстань до пляжу 900 метрів, куди буде
курсувати безкоштовний сервіс від комплексу. Тут знаходяться шикарні піщані і галькові
пляжі і чисте Середземне море.
Поруч розташовано безліч магазинів, супермаркет Метро, найбільший ТЦ Аланії, парки,
шикарна набережна з дитячими майданчиками, фонтанами, спортивними майданчиками з
краевидом на море, ресторани і кафе на будь-який смак, безліч розваг.
На великий, зеленої території буде побудовано 2 житлових, 4 поверхових блоку, відкритий
басейн, кафе, дитячий майданчик, критий басейн, ігрова кімната, тренажерний зал, більярд,
настільний теніс, парова і сольова кімнати. Територія буде знаходитися під цілодобовою
охороною і відеоспостереженням.
Послуги в комплексі: сервіс до пляжу
Комплектація апартаментів: вхідні сталеві двері, відеодомофон, вбудовані меблі на кухні і
в ванних кімнатах, повний пакет побутової техніки (холодильник, посудомийна машина,
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варильна поверхня, духовка, витяжка, пральна машина), кондиціонер в кожній кімнаті,
підігрів підлоги у ванній кімнаті, душові кабіни, сантехніка, електричний водонагрівач.
Апартаменти в Оба продаються в повній чистової обробці
Доступні планування до продажу:
квартира 1+1 площею - 60 квадратних метра.
квартира 2+1 площею - 78 квадратних метрів
Характеристики комплексу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Місце розташування: Аланія,Оба
До пляжу: 900 метрів
Площа земельної ділянки: 4.712 м.кв.
Площа прибудинкової території: 2.400 м.кв.
Кількість корпусів: 2
Кількість апартаментів: 54
Поверхів: ground + 3
Початок будівництва: березень 2021 року
Здача в експлуатацію: грудень 2022 року

Ціна 2+1 - 135 000 €
Відмінне, унікальна пропозиція нерухомості в Оба, для інвестицій, а також для
комфортного проживання. Ми допоможемо на всіх етапах: від підбору квартири в Аланії за
розумною ціною до отримання ВНЖ.
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