0-3mh+kph+oh+k, 63,0 m², 110 000 €
Kerrostalo, Alanya, Kargicak, Turkki, Kargıcak

Kohdetta myy
Laine Minna
Yrittäjä, KTM, LKV, KiAT
Gsm: +358 40 560 2315
Lomakoti ulkomailta

Luksus uudiskohde 5 tähden hotellikompleksista! Kaikki palvelut käytössäsi!
Tässä upeassa uudiskohteessa yhdistyy asunnon omistamisen ja hotellielämän parhaat puolet. Käytettävissäsi on kaikki
palvelut mitä 5 tähden hotellista löytyy kuten useita ravintoloita, ostoskeskus, elokuvateatteri, sisä- ja ulkouima-altaita, kahviloita,
kokoustilat, jacuzzeja, tenniskenttiä, fitness keskus, suuri spa osasto kaikkine palveluineen, aurinkoterasseja ja paljon muuta!
Kohde sijaitsee Alanyan Kargıcakissa Mahmutlarin vieressä viihtyisällä paikalla. Asukkaiden käytössä on myös kaikki hotellin
palvelut kuten vartiointi, huonepalvelu, lääkäri, pyykkipalvelut, lastenhoito, autovuokra ja lentokenttäkuljetukset.
Saatavilla yksiöitä, kaksioita sekä kahden ja kolmen makuuhuoneen asuntoja vuoristo tai merinäkymin. Esimerkkihintoja:
63m2 Yksiö vuoristonäkymillä: 110 000 euroa
62m2 kaksio vuoristonäkymillä: 130 000 euroa
95m2 kolmio vuoristonäkymillä: 170 000 euroa
137m2 kolmio merinäkymillä: 210 000 euroa
152m2 3 makuuhuoneen asunto vuoristonäkymillä: 270 000 euroa
Tässä uudiskohteessa riittää tekemistä koko perheelle, sinun lomaillessa myös ystävillesi sekä mahdollisille vuokralaisillesi.
Tasokkaaseen kohteeseen jossa kaikki palvelut ovat valmiina, riittää myös paljon vuokrakysyntää joten tartu tilaisuuteen kun
asuntoja on vielä jäljellä!
Kysy lisää!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9592766

Velaton hinta:

110 000 €

Sijainti:

Alanya Kargicak
Kargıcak, 07460 Antalaya
Turkki

Myyntihinta:

110 000 €

Neliöhinta:

1 746,03 € / m²

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

0 - 3mh + kph + oh + k

Huoneita:

Ei luokiteltu

Asuintilojen pinta-ala:

63,0 m²

Kokonaispinta-ala:

63,0 m²

Kerrokset:

0/18

Rakennusvuosi:

2019 (Uudiskohde)

Käyttöönottovuosi:

2019

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa ei ole saunaa

Parveke:

Asunnossa on parveke

Parvekkeen kuvaus:

Parveketyyppi: muu

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Asunnon kunto:

Hyvä

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

Riviera Imperial

Taloyhtiöön kuuluu:

Hissi, Uima-allas

Muuta taloyhtiöstä:

Muuta: fitness center, jacuzzeja, ravintoloita, tenniskenttiä, ostoskeskus,
kaikki hotellin palvelut, koripallokenttä, ja spa osasto

Tontin omistus:

Oma

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: golfkenttä n. 600m, kaikki tarvittavat palvelut yhteisössä.

Liikenneyhteydet:

Gazipasa lentokenttä n. 18km

Muut lisätiedot
Lisätietoja:

Lisää asuntoja Turkista

Tämä on Etuovi.comista tulostettu kohteen esittelysivu. Etuovi.comin ilmoituksessa ei ole välttämättä aina kaikkia
tietoja kohteesta. Varmista kohdetiedot asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjän/rakennusliikkeen omasta
myyntiesitteestä.

