Moderné nové apartmány priamo pri pláži Kleopatra v Alanyi
Turecku

64 000 €
Kraj:

Antalya

Okres:

Alanya

Obec:
Ulica:

Alanya

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

1-izbový byt
Predaj
46 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:
Balkón:

aktívne

Počet kúpeľní:

osobné

Výťah:

novostavba
46 m

2

1
áno

Zateplený objekt:

nie

Terasa:

nie

nie

<> remotes/instalacka/master ======= >>>>>>> remotes/instalacka/master

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Všeobecné informácie
Apartmány budú lokalizované v centre mesta Alanya len 300 metrov od slávnej pláže Kleopatra!
K dispozícii tu bude spolu 47 apartmánov : s jednou alebo dvoma spálňami a podkrovné apartmány s
2 až 3 spálňami, ktoré sú vhodné pre celoročné bývanie . Slávna Kleopatrina pláž je vzdialená len 300
metrov od rezidencie a v okruhu 100 metrov pešej vzdialenosti nájdete výborné reštaurácie , bary,
obchody, kaviarne...
Rezidencia je ideálna na rodinnú rekreačnú dovolenku ale zároveň aj ako výborná investícia pre ľudí
, ktorí chcú svoj apartmán prenajímať.
Rozloha : 46 m2 - 140 m2
Počet spální : 1 - 3
Obývacia izba : 1

Počet balkónov : 1 - 2
Počet podlaží : 4
Ktoré poschodie : 0 - 4
Rok výstavby : 2014
Dátum ukončenia : 09/2014
Vlastnosti komplexu:
Bazén
Detský bazén
Krytý bazén
Fitness
Sauna
Sat TV
WiFi
Generátor v prípade výpadku el.prúdu
Správca
Vlastnosti apartmánov :
podlahy - granit
dvojité okná z PVC
Zariadená kuchynská linka s pracovnou doskou z granitu
Bodové osvetlenie a skryté LED diódy na stropoch
v cene biela technika : chladnička , práčka , umývačka riadu , rúra , sporák , digestor
Klimatizácia vo všetkých izbách
Oceľové bezpečnostné vstupné dvere
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo na 0905 541 086
Obhliadka nehnuteľností
V prípade záujmu spoznávací výlet priamo na mieste - Tureckej riviére, spojený s obhliadkou danej
nehnuteľnosti s možnosťou vidieť a porovnať väčšie množstvo ponúkaných nehnuteľností,
zodpovedanie Vašich ďalších otázok ktoré Vás zaujímajú, zabezpečenie rezervácie vašej vysnívanej
nehnuteľnosti.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Ing. Mgr. Richard Jurček
0905 541 086
richard.jurcek@lpreality.sk

