Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Вілла в комплексі Icon Residence в Оваджику

Туреччина - Фетхіе - Оваджік

Тип : Будинки
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Опис і характеристики
Лот : fet_vor
Тип

Будинки

ﬂoor/ﬂoors

1/3

Площа

200 м

2

Спальні

4

Тип житла

Новобуд

Площа ділянки

5 akrs short

Відст. до моря

2.5 kilometers short

Прибутковість
Цена

500000€
Додатково

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

Продаж вілли в новому комплексі "Icon Residence" в Фетхіє
Продаж ексклюзивної вілли в Оваджіку (Фетхіє) в споруджуваному житловому комплексі
"Icon Residence" будівництво якого почалося березні 2021 року він буде побудований
кращим забудовником в Фетхіє біля підніжжя гори з сосновими лісами вдає із себе
невеликий, приватний, елітне містечко з трьох блоків апартаментів і 10 приватних вілл з
своїм басейном в самому центрі курортного селища Оваджік в Фетхіє.
Для цінителів затишку і комфорту представляємо вам нові вілли на етапі будівництва в
комплексі "Icon Residence" від провідного забудовника в Фетхіє, будівництво якого
планується завершити в 2023 році. Дана пропозиція підійде як для постійного проживання,
так і стане для вас прекрасним місцем для відпочинку.
Вілли мають три поверхи і планування 4+1, яка має на увазі наявність чотирьох просторих
спалень, вітальні, суміщеної з кухнею американського типу і чотирьох ванних кімнат. У
вартість будинку входить повна чистове оздоблення, корпусні меблі в кухонній зоні,
укомплектовані ванні кімнати.
На етапі будівництва Ви можете брати участь у проектуванні та підборі оздоблювальних
матеріалів своєї вілли в Фетхіє.
Комплекс вілл має закриту територію. На території вашої вілли є басейн і зелений сад, який
ви можете облаштувати за власним бажанням.
Комплекс "Icon Residence" розташовується в районі Оваджік, Фетхіє. У безпосередній
близькості знаходиться море і знаменитий пляж Олюденіз і центр з усіма зручностями міської
2

інфраструктури. Крім того оточує комплекс безліч зелених рослин і чисте повітря. Тому, якщо
ви мрієте жити в спокійному і тихому місці, дана пропозиція для вас.
Дана пропозиція одне з кращих для інвестування в нерухомість Туреччини і ідеально
підходить для програми отримання громадянства Туреччини.
Ціна на вілли в цьому комплексі по персональному запитом.
Допоможемо вибрати і придбати нерухомість в Фетхіє біля моря. Працюємо виключно з
перевіреними забудовниками. Виберіть новий будинок в Туреччині прямо зараз.

3

