Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Оренда ексклюзивної вілли в Фетхіє

Туреччина - Фетхіе - Фетхіе

Тип : Оренда
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Опис і характеристики
Лот : fet-ar
Тип

Оренда

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

250 м 2

Спальні

4

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

50 akrs short

Відст. до моря

100 meters short

Прибутковість
Цена

500€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Критий басейн , Ландшафтний дизайн , Наземна
парковка , Поруч пляж , з меблями , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерний зал , хамам ,

Оренда ексклюзивної вілли в Фаралье (Фетхіє).
Пропонуемо в оренду віллу в Фаралье (Фетхіе) на умовах короткострокової оренди
розкішна та простора двоповерхова вілла в Фаралье площею 250 кв.м. Площа терас 100
кв.м. У будинок входять через передпокій - коридор з сучасним санвузлом. Потоки світла
потрапляють у велику вітальню і їдальню через скляні двері і вікна, які дивляться на море і
ведуть з балкона до нескінченного пейзажному басейну. На віллі є WI-FI.
Складається вілла з 4 спалень, кожна з яких має власні ванну та душову кімнати. Вікна
спалень виходять на море. Нерухомість для оренди розташована на першій лінії oт моря в
прекрасному і тихому селищі Фаралья. Це прекрасне місце для тих, хто дорожить розкішшю,
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cпокоем і умиротворенням.
На віллі створені всі умови для комфортного відпочинку, вона може приймати одразу 8
відпочиваючих. У барбекю зоні можна смажити шашлики і насолоджуватися свіжим повітрям
цілодобово.
Відстань до моря - 100 метрів.
інфраструктура вілли:
сауна
тренажерний зал
басейн 100 метрів з дитячою секцією
тераса для прийняття сонячних ванн
зона для барбекю
генератор
парковка
сад з ландшафтним дизайном
Умови оплати:
Ціна за запитом ( зміна ціни від дати бронювання + оплата електрики і води по лічильниках,
оплачується окремо)
Мінімальний термін оренди даної вілли - 7 днів.
Вартість оренди
1 день - € 500
7 днів - € 3 500
* У вартість не входить плата за електрику, воду і прибирання по виїзду.
** У разі ранньої резервації (більш ніж за 3 місяці) знижка 10% від вартості оренди - діє тільки
на літній період!
*** Умови резервації і оплати прописані в договорі
Вас зацікавила пропозиція? Пишіть в Messenger або за наступним номером телефону,
вказаним на сайті.
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