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Квартира 1 + 1 в комплексі Авсалларі

Туреччина - Аланія - Авсаллар

Тип : Квартири

Опис і характеристики
Лот : oliv192
Тип

Квартири

ﬂoor/ﬂoors

2/11

Площа

53 м 2
1

Спальні

1

Тип житла

Вторинний ринок

Відст. до моря

1 kilometers short

Цена

49000€
Додатково

Критий басейн , кімната для дітей , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна , територія, що
охороняється , тренажерний зал , хамам ,

Апартаменти 1 + 1 в одному з кращих комплексів Авсалларе.
Комплекс Olive Garden -проект із серії «Оріон» 7
Житловий комплекс Olive Garden являє собою сучасну нерухомість в Авсалларі та останній
проект із серії «Оріон» (Оріон 7). На даний момент комплекс знаходиться на стадії
будівництва, повне завершення якого заплановане до другої половини 2017 року. Проектом
передбачається масштабний розвиток території: зведення 10-ти житлових блоків, об’єктів
власної інфраструктури, обладнання місць для відпочинку мешканців і виконання
ландшафтного дизайну.
Olive Garden позиціонується як доступне житло високого класу. Квартири пропонуються в
різних планувальних рішеннях – апартаменти 1+1, 2+1, 3+1 і двоповерхові пентхауси.
Особливу увагу заслуговують квартири 1+1 й 2+1 (1 або 2 спальні та кухня-студія), вартість
яких варіюється від 42 000 до 95 000 євро. Здаються апартаменти з сучасним оздобленням,
встановленими кухонними меблями (стільниці – натуральний камінь) та точковим
освітленням.
Інфраструктура комплексу «Оріон 7» включає:
- критий і відкриті плавальні басейни;
- аквапарк;
- спеціально обладнані майданчики для різних видів спорту (баскетбольна, волейбольна,
футбольне поле, бігові доріжки, боулінг та більярд);
- ресторан, бар та інтернет-кафе;
- масажні кімнати, хамам і сауни;
- перукарню;
- дитячі майданчики, зони для барбекю та відпочинку;
- парковка для автомобілів.
Розташовується Olive Garden всього в 800-х метрах від узбережжя Середземного моря і
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пляжу. Саме по собі селище Авсаллар вважається передмістям Аланії, тихим і затишним
містечком, яке славиться своїм м’яким, теплим кліматом. Мальовнича природа, захищеність
від усіх вітрів та розвинена інфраструктура – ось те, що приваблює в Авсаллар нескінченний
потік туристів. Тут можна відпочити по-сімейному тихо, насолодитися нічним життям,
зануритися в історію або покращити здоров’я.
Комплекс Olive Garden – нерухомість в Туреччині для життя та інвестицій.
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