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Вілла в Фетхіє в елітному районі Оваджік

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : fet_er
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/4

Площа

420 м

2

Спальні

6

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

11 akrs short

Відст. до моря

3 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

1010000€
Додатково

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

Продаж ексклюзивної вілли в Оваджіке (Фетхіє).
Пропонуємо до продажу розкішну 4-ох поверхову віллу в Фетхіє з особистим садом і
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басейном в елітному районі Оваджік в Фетхіє в оточенні соснового лісу і видом на відому гору
Бабадаг. Вона має цікаве архітектурне рішення, велику терасу, панорамні вікна, продумане
розміщення кімнат. Дана пропозиція ідеально підійде тим хто любить комфорт і затишок і
вигідне рішення для тих хто вирішив стати власником нерухомості в Туреччині.
Приватна вілла, побудована на 3 рівнях, має 5 спалень з ванними кімнатами.В сан.узлах
встановлені меблі та сучасна сантехніка. Превосхідна гостинна поєднана з кухнею на кухні
встановлено красивий дизайнерський гарнітур.Критий басейн, гідромасажна ванна,
тренажерний зал, кінозал, парова баня, сауна і багато іншого присутне в цьому будинку.
Зовні вілла доповнена великим дворівневим басейном, великими патіо і садами і оброблена
безліччю дизайнерських елементів мебелі.Частная територія включає в себе відкритий
джакузі і великий басейн викладений природним каменем, затишна зона барбекю.
Площа вілли: 420 м.кв.
На віллі в цокольному поверсі обладнаний відмінний спортивний зал з переходом в закритий
басейн з підігрівом і окремо влаштованим джакузі. Сауна і хамам в турецькому стилі
розташовані в зоні відпочинку і межує з басейном.
Територія вілли площею 1 100 м.кв. прекрасно озеленена всілякими рослинами та квітами.
Для Вашого автомобіля передбачена парковка і хороші під'їзні шляхи.
Оваджік (Ovacık) - привабливе курортне містечко, розташоване в оточенні гір Бабадаг. Цей
район є передмістям Фетхіє, займає один з невеликих пагорбів і надає своїм гостям
прекрасний вид на пляж Олюденіз (в перекладі "блакитна лагуна"). Маючи будинок в
Оваджіку, який знаходиться між Олюденіз і Фетхіє, то ви можете без проблем дістатися як
до пляжу, так і до старого міста скориставшись громадським транспортом (долмуш)
При придбанні даної вілли надається громадянство Туреччини.
Ціна: 1 010 000 €
Допоможемо вибрати і придбати будинок в Фетхіє біля моря. Працюємо виключно з
перевіреними забудовниками. Виберіть нову віллу в Туреччині прямо зараз.
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