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Оренда вілли 3+1 Orka Park Villas в Оваджику

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Оренда
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Опис і характеристики
Лот : fet_vk
Тип

Оренда

ﬂoor/ﬂoors

1/2

Площа

120 м

2

Спальні

3

Тип житла

Вторинний ринок

Площа ділянки

5 akrs short

Відст. до моря

2 kilometers short

Прибутковість
Цена

150€
Додатково

Американська кухня , Відео-спостереження , Дитячий майданчик , Ландшафтний дизайн , Наземна парковка , з
меблями , открытый бассейн с водными горками , територія, що охороняється ,

Оренда вілли 3+1 в комплексі Orka Park Villas в Оваджіку (Фетхіє).
Пропонується в оренду вілла 3+1 в Оваджіку (Фетхіє) в житловому комплексі Orka Park
Villas, він розташований в тихому районі селища Олюденіз недалеко від Лікійської стежки і в
5 км від пляжу Олюденіз. Вілла знаходиться в 10 хвилинах ходьби від центру Оваджіка.
Orka Park - це ексклюзивний приватний комплекс, що складається з 20 вілл і 18 дворівневих
апартаментів, розташованих в файних ландшафтних садах з великим загальним басейном з
більш ніж достатньою кількістю шезлонгів і парасольок для гостей. До послуг гостей також
великий окремий дитячий басейн і бар-ресторан у басейну з безкоштовним Wi-Fi.
Між усіма комплексами Orka курсує безкоштовний транспорт. У нас також є докладна
інформація про кількох місцевих приватних пляжах, які пропонують безкоштовний зворотний
транспорт з вілли.
Вілла в Оваджіку, яку зараз можна орендувати зараз за доступною ціною, має загальну
площу 120 м.кв. з ділянкою землі 490 м.кв. Дизайн внутрішніх приміщень вілли зачаровує
високими і різно рівневим стелями, стилізованими колонами, світлими мармуровими
підлогами, французькими дверима на тераси верхнього (20 м.кв.) та нижнього поверхів.
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Розкішна вілла Orka Park в Оваджіку має 3 спальні, 3 ванні кімнати, кухню - студію +
вітальню з виходом на терасу. Вона повністю укомплектована побутовою і сантехнікою,
меблями у всіх приміщеннях, і вміщує до 6 осіб.
Перший поверх складається з передпокою, ванної кімнати і туалету, повністю обладнаної
кухні з гранітної стільницею і всієї новітньої побутовою технікою, включаючи холодильник,
духовку з плитою та витяжкою, пральну машину, мікрохвильову піч, тостер і чайник і т.д.
З передпокою першого поверху мармурові сходи ведуть на другий поверх, де є дві великі
спальні, одна двоспальне з двоспальним ліжком і одна односпальне з двома односпальними
ліжками, які при необхідності можуть бути зроблені як двоспальне. В обох кімнатах є
вбудовані шафи ручної роботи, туалетні столики з дзеркалами, висувні ящики, приліжкові
лампи і багато місця для зберігання речей.
В обох спальнях є великі ванні кімнати з душем, фен і великі розсувні двері, що ведуть на
терасу з приголомшливим видом на долину. Сейф також надається безкоштовно для всіх
ваших паспортів, цінних речей і т.д.
Є також третя велика кімната, яка має односпальне ліжко і вбудовані шафи і може бути
використана в якості третьої одномісній спальні при необхідності.
У розпорядженні гостей праска, прасувальна дошка і сушарка для одягу.
Додаткові можливості для орендарів вілли в Оваджіку Orka Park:
Оскільки комплекс є частиною Orka Group, гості можуть повною мірою скористатися
довколишнім готельним комплексом Orka Club Hotel & Villas 4 *, який має дитячий клуб, спацентр і турецьку лазню, три басейни, один критий і один з водною гіркою, настільний теніс ,
більярдні столи, інтернет-кафе, закусочні біля басейну, ресторан з обслуговуванням по меню
і бар на терасі з нічними розвагами, включаючи дитячу дискотеку, турецькі тематичні вечори
та барбекю і т.д.
Правила скасування бронювання і передоплати:
Розміщення дітей та додаткові ліжка. Дозволяється проживання дітей будь-якого віку.
Безкоштовно! При розміщенні однієї дитини віком до 12 років на наявних ліжках не
стягується жодної йому надається безкоштовно.
Безкоштовно! При розміщенні однієї дитини віком до 2 років на дитячому ліжечку
проживання йому надається безкоштовно.
Безкоштовно! За розміщення однієї дитини старшого віку або дорослого на
додатковому ліжку проживання йому надається безкоштовно.
Максимальна кількість додаткових ліжок дитячих ліжечок у номері - 1.
Додаткові ліжка і дитячі ліжечка надаються за запитом. Після узгодження з
адміністрацією готелю про надання даної послуги.
Домашні тварини. Розміщення з домашніми тваринами не допускається.
Карти, які приймає об'єкт розміщення:
Orka Park Villas приймає ці карти і залишає за собою право попередньо заблокувати кошти на
карті до вашого приїзду.
Вартість оренди.
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1 день - € 150
7 днів - € 1050
* 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.
Уточнити деталі того, як орендувати нерухомість в Оваджіку (Фетхіє), допоможе наш
менеджер. З ним ви можете зв'язатися будь-яким зручним способом - через форму на сайті,
по телефону або електронній пошті. Працюємо виключно з перевіреними власниками
нерухомості. Виберіть свою квартиру, віллу в Оваджіку для оренди прямо зараз.
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