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Квартира 2+1 в в Авсалларі ж\к Kingdom Towers

Туреччина - Аланія - Авсаллар

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : av_k
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

4/8

Площа

85 м

2

Спальні

2

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

85 akrs short

Відст. до моря

1.2 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

90000€
Додатково

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

Продаж квартири 2+1 в житловому комплексі Kingdom Towers Residence в Авсалларі
(Аланія).
Пропонується до продажу квартира 2+1 в Авсалларі від забудовника, в одному з
найпопулярніших районів Аланіі.Там з'явиться новий житловий комплекс Kingdom Towers
Residence з багатою інфраструктурою. Це доступний проект житлової нерухомості в
Авсалларі, в який Ви можете інвестувати вже зараз на початковому етапі будівництва.
Житловий комплекс в Авсалларі (Аланія) - Kingdom Towers Residence зводиться на
земельній ділянці площею 8 500 м.кв. і складається з 3-х восьмиповерхових блоків, всього
152 квартири та розташований в Авсалларі (Аланія), всього в 1200 метрах від знаменитого
пляжу Інжекум, до центру в Авсалларі - всього 500 метрів..
Блок В - будівля зорієнтоване на південний схід. Квартири південний схід, південь,
південний захід починаючи з першого поверху з видом на море, північні квартири з видом на
комплекс частково гори.
Блок С - будівля зорієнтоване на південь. Квартири захід, південь і схід починаючи з 1
турецького поверху з видом на море. Північні квартири з видом на комплекс частково гори.
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Більшість квартир з панорамний вид на море. Комплекс об'єднав в собі три найважливіших
складових гарного житла: якість, комфорт і доступність. Якість будівництва це головне
правило компанії - забудовника.
Квартири в комплексі представлені площами:
Квартири 1+1 - 55 м.кв. з балконом
Квартири 2+1 - 85 м.кв. з балконом
Дублекс з садом в блоці С 3+1 - 125 м.кв.
Дублекс з садом в блоці В 4+1 - 150 м.кв.
Пентхауси 6-7 поверхи 2+1 в блок В - 105-110м.кв.
Пентхауси 6-7 поверхи 4+1 в блок В - 160м.кв.
Пентхауси 6-7 поверхи 3+1 в блок С - 135-140м.кв.
Дублекс з садом в блоці С 2+1 - 105 м.кв.
Особливості квартир: сталеві двері зі першокласної ступенем захисту, домофон з
відеосистемою, підвісні стелі і точкове приховане освітлення, миється фарба на стінах,
керамограніт на підлозі, обладнані ванні кімнати, кухонний гарнітур європейського зразка,
подвійні алюмінієві склопакети.
Особливості комплексу Kingdom Towers Residence: в інфраструктуру комплексу
входитиме - три відкриті басейни, аквапарк, міні-гольф, тенісний корт, баскетбольний і
волейбольний майданчик, дитячий ігровий майданчик, альтанка і барбекю, 7/24 охорона,
камери безпеки, пожежна безпека і сигналізація , генератор і бездротовий інтернет на
території всього комплексу.
Внутрішня інфраструктура комплексу: спа-центр, турецька лазня, сауна, парна, кімната
відпочинку, фітнес-центр, кінотеатр в кожному блоці, ресторан, бібліотека, кафе і бар
закритий басейн в центральному блоці. ігрова кімната, міні-клуб.
Пропонована до продажу квартира 2+1, загальною площею 85 м.кв. знаходиться на
3 поверсі блоку с, вікна квартири виходять на південний схід. Комфортні апартаменти в
Авсалларі за найкращою ціною.
Цей новий проект хороша перспектива для інвестування в нове житло в Авсалларі надалі
його можна буде використовувати для власного відпочинку, а також це відмінний варіант
для довгострокової або короткострокової здачі в оренду.
Ціна: 2+1 площею 85 м.кв. - 90 000 €
Апартаменти можна придбати з безпроцентної розстрочкою до кінця будівництва.
Початковий внесок 30% розстрочка платежу на 15 місяців. Гнучкий графік розстрочки
Початок будівництва: лютий 2021 року.
Завершення будівництва: вересень 2022 року.
Нерухомість в Туреччині завжди приваблює покупців і туристів високими стандартами
будівництва та якістю пропонованої нерухомості. Нерухомість в Авсалларі - це відмінне
вкладення Ваших заощаджень.
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