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Апартаменти 2+1 класу люкс в районі Оба

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al_ob
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

5/5

Площа

83 м 2

Спальні

2

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

1.5 kilometers short

Прибутковість

8

Цена

75000€
Додатково

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

Продаж апартаментів 2+1 класу люкс в районі Оба в Аланії від забудовника.
Пропонуемо для придбання апартаменти 2+1 загальною площею 83 м.кв.в житловому
комплексі «White Modern Residence» класу люкс з без % розстрочкою платежу на 18 місяців в
районі Оба в Аланіі.
White Modern Residence розташований в районі Оба в Аланії, який оточений апельсиновими
і банановими деревами. Комплекс квартир в Аланії White Modern Residence буде
складатися з 2 блоків, 5 поверхів в загальній чисельності 48 квартир.
Квартири планування 1+1 (42,5 - 45,5 кв.м)
Апартаменти пентхаус (82 - 83 - 88 кв.м)
2

Апартаменти пентхаус 3+1 (118 - 122 кв.м)
White Modern Residence пропонує відкритий і закритий басейн, турецьку лазню, кімнату
відпочинку, сауну, парну, масажні кабінети, фітнес-центр, бар біля басейну, дитячий ігровий
майданчик, ігрову і телевізійну кімнату, послуги доглядача, 7/24 охорону, камери безпеки,
стоянка для автомобілів, безкоштовний Wi-Fi.
White Modern Residence знаходиться всього в 1500 метрах від пляжу, в 3500 метрах від
центру міста Аланії, в 30 км від міжнародного аеропорту Аланья - Газіпаша.
White Modern Residence буде дуже ефективним проектом в цьому місті для відпочиваючих,
і квартира має відмінну можливість здавати в довгострокову або короткострокову оренду, і у
вас є можливість отримати гарантію на оренду від забудовника комплексу.
В рамках даного проекту ми пропонуємо нашим клієнтам скористатися без % розстрочкою
платежу на 18 місяців.
Цей проект нерухомості в Аланії також підходить для отримання турецького паспорта з
вкладенням 250 000 доларів.
Початок будівництва проекту: Грудень 2020.
Здача проекту в експлуатацію: травень 2022.
Ціна від 75 000 до 109 000 євро
Кращі ціни на квартири в Оба (Аланія) на сайті агенціі нерухомості CTM-Group! Нерухомість
в Аланії - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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