2mh + oh + 2kph, 93,0 m², 85 000 €
Kerrostalo, Alanya, Konakli, Turkki, Konakli

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

Asunto Alanyassa merimaisemalla!
Myytävänä upea kaksikerroksinen loma-asunto talon 1. ja 2. kerroksessa. Huikea maisema merelle ja auringonlaskuun!
Kulma-asunto myydään kalustettuna ja on heti muuttovalmis. Asunnossa on lattialämmitys.
Sisääntulokerroksessa on eteinen, valoisa olohuone ja avokeittiö, makuuhuone ja kylpyhuone. Modernisti ja pohjoismaalaisesti
kalustetusta olohuoneesta on kulku tilavalle parvekkeelle, josta on merimaisema. Itäpuolella on makuuhuone, josta on pääsy
omalle parvekkeelle. Kylpyhuoneessa on lattialämmitys, suihkukaappi ja pyykinpesukone.
Alakerrassa on toinen makuuhuone, tilava kylpyhuone lattialämmityksellä ja poreammeella. Makuuhuoneesta on käynti terassille ja
pienelle pihalle jossa on oliivipuita ja istutuksia. Kaksikerroksinen asunto soveltuu hienosti esim. kahdelle pariskunnalle, sillä omat
kerrokset antavat yksityisyyttä.
Upean suuri tontti (10.000m²) on vehreä ja hyvin hoidettu. Viihtyisällä uima-allasalueella on runsaasti tilaa nauttia auringosta.
Viihtyisyyttä lisäävät poreallas ja suihkulähde kukkaloistoineen. Lapsille on oma allas. Yhtiössä on myös tenniskenttä, pöytätennis,
kuntosali, lämmitetty sisäuima-allas ja sauna. Asukkaat ovat pääosin pohjoismaalaisia.
Konaklin keskustassa (4km) on kaikki palvelut; ostoskeskus, basaarit, supermarket, kahviloita, ravntoloita, pankkeja,
rahanvaihtopisteitä, outlet ostoskeskus ym. Keskiviikkoisin Konaklin keskustassa järjestetään markkinat, mistä saat tuoreet
auringon kypsyttämät hedelmät ja vihannekset edullisesti.

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9844237

Velaton hinta:

85 000 €

Sijainti:

Alanya Konakli
Konakli, 07491 Turkki
Turkki

Myyntihinta:

85 000 €

Neliöhinta:

913,98 € / m²

Lisätietoja maksuista:

Vastike 67e kuukaudessa

Tyyppi:

Kerrostalo (Huoneisto)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

2mh + oh + 2kph

Huoneita:

3 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

93,0 m²

Kokonaispinta-ala:

93,0 m²

Kerrokset:

1/5

Rakennusvuosi:

2009

Käyttöönottovuosi:

2009

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa ei ole saunaa, Taloyhtiössä on sauna

Parveke:

Asunnossa on parveke

Parvekkeen kuvaus:

Parveketyyppi: muu
Ilmansuunta: etelään,itään,länteen

Hissi:

Taloyhtiössä on hissi

Asunnon kunto:

Hyvä

Asunnon tilat ja materiaalit
Kylpyhuoneen kuvaus:

2

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 2

Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi:

SUNSET BEACH MERIMAISEMA KOLMIO

Taloyhtiöön kuuluu:

Uima-allas, Hissi, Taloyhtiössä on sauna

Tontin omistus:

Oma

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Rantaan 300m. Alanyan keskustaan 10km. Lähin kauppa
500m ja lähin ravintola 300m.

Liikenneyhteydet:

Gazipasan lentokenttä 52km.

Muut lisätiedot
Näkymät:

Merimaisema

Lisätietoja:

Asuntoesittelymatkat Turkin Alanyaan alk. 299e

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.

