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Апартаменти 1+1 в резиденціі Carmel Sun в Оба

Туреччина - Аланія - Оба

Тип : Квартири
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Опис і характеристики
Лот : ob_c
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

3/6

Площа

56 м 2

Спальні

1

Тип житла

Новобуд

Відст. до моря

1 kilometers short

Прибутковість

7

Цена

55000€
Додатково

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

Квартира в новому житловому комплексі CARMEL SUN RESIDENCE в Оба (Аланія).
Продаж квартири 1+1 в Оба в новому житловому комплексі CARMEL SUN RESIDENCE який
розташований в Аланії в популярному районі Оба. Він знаходиться в центрі, недалеко від
зупинок громадського транспорту та вулиці і буде побудований далеко від галасливих доріг,
але в крокової доступності до всіх соціальних об'єктів.
CARMEL SUN RESIDENCE розташований в 1 км від пляжу, в 45 км від міжнародного
аеропорту Аланья - Газіпаша і всього в 5 км від центру міста Аланья. Недалеко розташовані
популярні торгові центри Аланіум, МЕТРО, Кочташ. Новая міська лікарня, школи та ліцеї,
ресторани і кафе. Район дуже зручний для проживання.
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Особливості комплексу і його інфраструктура доступна для жителів: сад,
тренажерний зал, дитячий басейн, відкритий басейн, джакузі, парна, камелія,дитячий
майданчик, сауна, кімната відпочинку, бар біля басейну, барбекю, лобі, ліфт, автостоянка,
генератор, домофон, швейцар, цілодобова охорона і камера принесуть з собою нове
розуміння стандартів життя. Внутрішня інфраструктура підійде для дорослих і дітей,
сімейний комплекс підходить для постійного проживання.
У житловому комплексі CARMEL SUN RESIDENCE будуть побудовані апартаменти
наступних планувань:
1+1 - квартири стандартні плануванням (53 - 59 м.кв.)
2+1 - квартири дуплекс з плануванням (101 - 125 м.кв.)
3+1 - квартири дуплекс з плануванням (152 - 156 м.кв.)
Квартири з чистової обробкою,вбудовані меблі на кухні і в ванной. Висока якість будівельних
матеріалов. Дуже добра та унікальна пропозиція нерухомості в Оба, для інвестицій, а
також для комфортного проживання.
Ці квартири в житловому комплексі одне з рідкісних в Оба (Аланія) поєднань
розташування,виду і ціни. Підійде для тих,хто шукає усамітнення та спокійне життя, а також
хоче вигідно вкласти гроші в нерухомість в Туреччині. Популярность і престижність району
Оба тільки зростає, що підвищує його інвестиційну привабливість.
Початок будівництва: квітень 2021 р.
Закінчення будівництва: квітень 2022 р.
Ціна 1+1 - (56 м.кв) - 55 000 €
Кращі ціни на квартири в Оба (Аланія) на сайті агенціі нерухомості CTMGroup! Нерухомість в Аланії - це відмінне вкладення Ваших заощаджень.
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