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Апартаменти 1+1 в комплексі Olive Paradise в Авсалларі

Туреччина - Аланія - Авсаллар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al_ol
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/9

Площа

55 м 2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

1.5 kilometers short

Прибутковість
Цена

58500€
Додатково

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

Продаж квартири 1+1 в житловому комплексі Olive Paradise в Авсалларі (Аланія).
Пропонуеться до продажу квартира 1+1 в Авсалларі,в одному з найпопулярніших районів
Аланіі. Там з'явиться новий житловий комплекс Olive Paradise з багатою
інфраструктурою. Це доступний проект житлової нерухомості в Авсалларі, в який Ви можете
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інвестувати вже зараз на початковому етапі будівництва.
Житловий комплекс Olive Paradise розташований в Авсалларі (Аланія), всього в 1500
метрах від знаменитого пляжу Інжекум.
Авсаллар - екологічно чистий район Аланії, оточений хвойними лісами,горами і морем.
Середземне море, доглянуті піщані пляжі, відсутність суєти великого міста, соснові ліси,
чисте повітря - є унікальним і безцінним багатством цього місця. Неповторну атмосферу
усамітнення створює саме сосновий ліс у вигляді природного огорожі. Соціальна
інфраструктура району знаходиться в крокової доступності - кафе, супермаркети, пекарні,
автобусні зупинки.
Проект житлового комплексу в Авсалларі (Аланія) - Olive Paradise складається з 4 блоків із
загальною чисельністю 166 квартир, з них:
Квартира 1+1 площею (53-55 м.кв.)
Квартира 2+1 площею (67 м.кв.)
Квартира 2+1 дуплекс площею (108-135 м.кв.)
Квартира 3+1 дуплекс площею (119-141 м.кв.)
Особливості комплексу Olive Paradise
В інфраструктуру комплексу Olive Paradise буде входити відкритий і закритий басейн,
турецька лазня, сауна, парна, кімната відпочинку, фітнес-центр, кінотеатр, дитячий ігровий
майданчик, ігрова кімната, альтанка і барбекю, камери безпеки, парковка, генератор і
безкоштовний інтернет, Охоронна система з камерою.
Пропонована до продажу квартира 1+1, загальною площею 55 м.кв. знаходиться на 2
поверсі блоку Б, вікна квартири виходять на захід. Комфортна нерухомість в Авсалларі за
найкращою ціною.
Цей новий проект добра перспектива для інвестування. Апартаменти в Авсалларі можна
використовувати для власного відпочинку, а також це відмінний варіант для довгострокової
або короткострокової здачі в оренду.
Апартаменти можна придбати з безпроцентної розстрочкою до кінця будівництва.
Будівництво проекту почнеться в 2021 році і буде завершено в кінці 2022 року.
Ціна квартири 1+1 площею 55 м.кв. - 58 500 €
Ціна квартири дуплекс 2+1 площею 108 м.кв. - 95 500 €
Пропонуємо придбати квартиру в Авсалларі від забудовника за привабливою ціною.
Нерухомість в Авсалларі – це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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