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Квартира 1+1 в Platinum Oba Residence

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : al_p
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/4

Площа

37 м

2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

2 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

47000€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Ліфт , Наземна парковка ,
открытый бассейн с водными горками ,

Квартири 1+1 та 4+1 в житловому комплексі Platinum Oba Residence в районі Оба
(Аланія).
Пропонуємо до продажу квартиру 1+1 в Оба (Аланія) в новому проекті Platinum Oba
Residence він знаходиться в самому центрі міста Аланії, в районі Оба. Це квартира загальною
площею 37 квадратних метра. У цьому проекті на стадії будівництва є можливість змінити
планування за індивідуальним запитом. Крім того, в процесі будівництва ми можемо
створити для вас особливий дизайн квартири з урахуванням ваших побажань. Складається із
спальні, вітальні з кухнею. Представлена до продажу з готової високоякісної обробкою. У
квартирі є керамічний підлогу, сталеві двері, кухонні шафи, відеодомофон, плитка для
підлоги, вікно ПВХ, душова кабіна, тепло-, звукоізоляційні стіни
Platinum Oba Residence - житловий комплекс в Аланії. Все що потрібно для комфортного
життя знаходиться в декількох хвилинах ходьби, а саме школи, магазини, нова міська
лікарня, і звичайно ж море і до пляжу - 2000 метрів.
Аеропорт Анталії - 115 км.
Аеропорт Газіпаша- 35 км.
3 км від центру Аланії.
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Особливості комплексу і його інфраструктура:
парковка
басейн
дитячий басейн
альтанка
озеленення території
Житловий комплекс Platinum Oba Residence в Оба буде складатися з одного 5ти поверхового житлового будинку в якому будуть побудовані 20 апартаментів.
1+1 - квартири стандартні з плануванням (37 м.кв.)
2+1 - квартири стандартні з плануванням (98 м.кв.)
4+1 - квартири площею 135 кв.м складаються з (2+1 - 98 кв.м. 1+1 - 36 кв.м.)
Ці квартири в житловому комплексі одне з рідкісних в Аланії поєднань розташування, виду та
ціни. Підійде для тих, хто хоче вигідно вкласти гроші в нерухомість в Туреччині.
Популярність і престижність району Оба тільки зростає, що підвищує його інвестиційну
привабливість.
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.
Ціна 1+1: 47 000 €
Ціна 4+1: 135 000 €
Термін завершення будівництва: 31.12.2021 г
Кращі ціни на квартири в Оба (Аланія) на сайті агенціі нерухомості CTMGroup! Нерухомість в Аланії - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
Залишайте заявку на нашому сайті або зателефонуйте нам!
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