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Вілла 4+1 в Nokta Park 2 в районі Оваджік

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Будинки

Опис і характеристики
Лот : fet_n2
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

280 м 2
1

Спальні

4

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

6.1 akrs short

Відст. до моря

2.5 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

409800€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Наземна парковка , Стіни
зі звуко і теплоізоляцією , открытый бассейн с водными горками , територія, що охороняється ,

Продаж вілли 4+1 в комплексі Nokta Park 2 в районі Оваджік в Фетхіє від
забудовника!
Ця приголомшлива окрема вілла з 4 спальнями і 4 ванними кімнатами розташована в
Оваджіку. Вілла буде побудована на схилі гори Бабадаг в комплексі вілл Nokta Park 2.
З них відкривається панорамний вид на навколишню сільську місцевість,спокійні соснові ліси
і краевид с далека на море на Олюденіз.
Ця дуже простора вілла, буде побудована за високими стандартами, і пропонує фантастичне
співвідношення ціни і якості та ідеально підходять для сімейного відпочинку, постійного
проживання або для здачі в оренду в якості отримання доходу від інвестиції.
Особливості нерухомості в Оваджіку:
1. Перший поверх: вітальня відкритого плану, їдальня і кухня, гардероб, тераса
2. Перший поверх: дві спальні, обидві з ванними кімнатами, з двома великими балконами.
3. Мансардний поверх: дві спальні, обидві з ванними кімнатами, з великою терасою на
даху.
4. Сад: приватний басейн з душем, доглянутий сад.
Вілла буде укомплектована:
кухонним гарнітуром
Повністю обладнаними ванними кімнатами
Сонячною системою гарячого водопостачання
Трубопроводами для кондиціонування повітря і центрального опалення
Кабельної розводкою для систем сигналізації та безпеки.
Вілла має три поверхи
Житлова зона і головна спальня мають систему трубопроводів для кондиціонування
повітря і готові до установки агрегатів,
Кухня з меблями з МДФ 1-го класу і мармуровими стільницями,
Підлоги в холі і в усіх спальнях викладені керамічною плиткою 1-го класу, внутрішні
стіни пофарбовані атласною фарбою по штукатурці,
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Пол і стіни в ванних кімнатах облицьовані керамічною плиткою та обладнані унітазом і
душовою кабіною, умивальником, набором дзеркал з фурнітурою,
Всі вікна, балконні та дверні рами дверей з ПВХ з подвійним склінням,
Дерев'яні внутрішні сходи, алюмінієві і скляні поручні і балконні перила.
Сталеві вхідні двері і все міжкімнатні двері з масиву дерева, меблеві двері,
Встановлено супутникове телебачення, телефон, внутрішні електричні лінії і провідний
інтернет, встановлені всі необхідні розетки.
Всі освітлювальні лампи і арматура встановлені.
Мармурова підлога навколо басейну.
Характеристика вілли в Фетхіе:
Тип: приватна вілла
Місцезнаходження: Оваджік
Розмір ділянки: 610 м.кв.
Площа вілли: 280 м.кв.
Спальні: 4
Ванні кімнати: 4+wc
Басейн: приватний 45 м.кв.
Завершення будівництва: травень 2021 року
Чудова пропозиція нерухомості в Фетхіє для проживання і дає можливість для покупця
претендувати на отримання громадянства Туреччини.
Ціна: 409 800 Евро
Комфортабельна вілла в Оваджіку, побудована з дотриманням європейських стандартів
задовольнять побажання найвибагливішого покупця.
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