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Квартира 2+1 в районі Оба в Аланіі

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al_ob
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

4/5

Площа

107 м

2

Спальні

2

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

4 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

75000€
Додатково

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

Продаж квартири 2+1 в районі Оба в Аланіі від забудовника Туреччини.
Проект з оф-плану Exodus Nature Residence розташований в районі Оба,місто Аланія, в
оточенні природи і на незначноі відстані від адміністративного центру города.Комплекс
Exodus Nature складається з трьох 5-поверхових блоків і, в цілому, 124 квартир.
Планування комплексу квартир в Аланії включають:
Квартири 1+1, площею від 49 кв.м
Дворівневі апартаменти (дуплекси) 2+1, площею від 103 до 112 кв.м.
На даному етапі будівництва можливе об'єднання кількох апартаментів в одну квартиру,
виходячи з ваших індивідуальних побажань і переваг.
Інфраструктура будинку Exodus Nature Residence включає:
відкритий басейн
закритий підігріває басейн
парна
хамам
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масажні кабінети
тренажерний зал (фітнес)
релакс-зона СПА, кінотеатр
кафетерію і міні-бар
бар біля басейну
дитяча кімната
дитячий ігровий майданчик
міні-клуб, кімната-караоке
електрогенератор
безкоштовний WIFI на всій території ЖК
система відеоспостереження
послуги доглядача комплексу
безкоштовний трансфер до пляжу і назад кілька разів в день.
Комплекс Exodus Nature Residence розташований в 4000 метрах від моря, 3000 метрах від
центру міста Аланія і 30 кілометрах від міжнародного аеропорту Аланія (Газіпаша). Відмінний
варіант нерухомості в Аланії на стадії будівництва як інвестиція.
Ексклюзивна вартість апартаментів на початковому етапі будівництва:
Квартири 1+1 від 44.000 €
Дуплекси 2+1 від 75.000 €
Пропонована квартира в Аланії 2+1 в цьому комплексі на 4-му поверсі загальною площею
107 м.кв. Вартістью - 75 000 євро.
В рамках проекту забудовник пропонує скористатися без процентної розстрочкою платежу
до закінчення будівництва. При необхідності ми допоможемо оформити іпотечний кредит в
одному з турецьких банків під низьку процентну ставку строком від 1 року до 10 років.
Початок будівництва: январь 2021 рік
Закінчення будівництва: травень 2022 рік
Ми допоможемо на всіх етапах: від підбору квартири в Аланії за розумною ціною до
отримання ВНЖ і отримання турецького паспорта при купівлі нерухомості понад 250 000 дол.
Кращі ціни на квартири в Оба (Аланія) на сайті агенціі нерухомості CTM-Group! Нерухомість
в Аланії - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
Залишайте заявку на нашому сайті або зателефонуйте нам!
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