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Квартири 1+1 в Lotus Garden Residence в Оба

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al_obk
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/4

Площа

66 м

2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

3.5 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

64000€
Додатково

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

Продаж квартири 1+1 в новому житловому комплексі в районі Оба в Аланії.
Комплекс Lotus Garden Residence розташований в екологічно чистому районі Оба в
оточенні апельсинових і бананових дерев. Концептуальна резиденція буде складатися з 2
блоків в 5 поверхів із загальною чисельністю 26 квартир (1+1, 2+1, 3+1 і дуплекси 3+1 і
4+1).
Квартири представлені в плануванні з кухнею-вітальні американського типу, а так само з
готельної кухней.В комплексі буде відмінна інфраструктура яка підійде для дорослих і дітей
Lotus Garden Residence розташований в крокової доступності від соціального життя, в 3,5 км.
від моря, 4 км. від центру міста Аланія.
Ці квартири в житловому комплексі одне з рідкісних в Аланії поєднань розташування, виду та
ціни. Підійде для тих, хто шукає усамітнення і спокою, а також хоче вигідно вкласти гроші в
нерухомість в Туреччині. Популярність і престижність району Оба тільки зростає, що
підвищує його інвестиційну привабливість.
У продажу квартири наступних планувань:
Бок А.
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Квартири 2+1 з американською кухнею 105 кв.м.
Квартири 3+1 з окремою кухнею по 137 кв.м.
Квартири 3+1 дуплекс з американською кухнею 180 кв.м.
Квартири 4+1 дуплекс з окремою кухнею 281 кв.м.
Блок Б.
Квартири 1+1 з американською кухнею 48 кв.м і 67,50 кв.м.
Квартири 2+1 з окремою кухнею 105.50 кв.м.
Квартири 3+1 дуплекс 184 кв.м і 210 кв.м.
Комерційна нерухомість 180 кв.м і 200
Інфраструктура будинку включає відкритий басейн, що підігрівається джакузі,
турецька лазня, кімната відпочинку, сауна, парна, масажний кабінет, тренажерний зал
(фітнес), дитяча ігрова кімната, послуги доглядача комплексу, охорона 7/24, камери
відеоспостереження, автомобільну парковку, Wi- Fi.
Комплекс Lorus Darden Residence розташований в 3500 метрах від моря, 4000 метрах від
центру міста Аланія і 30 кілометрах від міжнародного аеропорту Аланія (Газіпаша) Відмінний
варіант нерухомості в Аланії на стадії будівництва як інвестиція.
Оба це найближчий район до центру Аланії. Тут знаходиться нова лікарня, великі торгові
центри міста: Кочташ, Метро і Аланіум, упорядковані парки і набережна.
Ціна 1+1 від 64 000 €
Ціна 2+1 від 102 000 €
Ціна 3+1 від 125 000 €
Початок будівництва проекту: Лютий 2021 р.
Здача проекту в експлуатацію: Апрель 2022 р.
Кращі ціни на квартири в Оба (Аланія) на сайті агенціі нерухомості CTMGroup! Нерухомість в Аланії - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
Щоб уточнити інформацію про об'єкт, напишіть нам в чат або замовте дзвінок. Ми Вам з
радістю допоможемо!
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