SIDE SPRING VILLA 12
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Te koop. € 290 000,00

Side, Antalya

LAND INFORMATION:

Spring villa 12 op een unieke locatie en zeer aantrekkelijk geprijsd! Deze prachtige villa is gelegen in
Side/Ilica. De villa biedt u een fantastisch uitzicht over de vallei en het Taurus gebergte.
De villa beschikt over 6 slaapkamers en 5 badkamers, en is zeer luxe ingericht met design meubels en van
alle gemakken voorzien. De keuken is voorzien van alle luxe inbouwapparatuur. In de ruime tuin treft u een
ruim privé zwembad waar u heerlijk kunt genieten. Deze woning wordt volledig gemeubileerd aangeboden
en direct door u te betrekken. Aangezien de hele woning is uitgerust met luxe designmeubelen en vele extra’s
is de prijs zeer aantrekkelijk. Wilt u meer weten over deze bijzondere villa informeer dan snel! Met trots
mogen wij u namens de aannemer in Side - Turkije mededelen dat de prestigieuze prijs van CNBC is
toegekend aan Spring Villa's in de categorie "Best Property 2008". Deze prijs is in september tijdens een gala
uitgereikt in Londen. Een onafhankelijke jury heeft hiertoe besloten. Het grondstuk van 9.295 m2 waarop de
14 exclusieve Spring Villa's zijn gerealiseerd is gelegen in het populaire Ilica nabij Side, in de directe
omgeving van de zeer populaire projecten Four Seasons en Spring Apartments. Het complex bestaat uit 14
luxe villa's, gelegen op een heuvel met ononderbroken uitzicht over het Taurus gebergte en de vallei. Spring
Villa's zijn ruim met grote vertrekken, zowel binnen als buiten. De terrassen en de veranda pal naast het privé
zwembad zijn zeer ruim met veel privacy en uiteraard hebben de tuinen een mediterrane uitstraling. De villa's
stralen luxe en elegantie uit met verfijnde details in en rondom de woning. Zo is er bijvoorbeeld een aparte
eetkamer gerealiseerd, grenzend aan de luxe keuken met kookeiland, de badkamer standaard is voorzien van
een jacuzzi bad, de veranda's van de terrassen van de villa's zijn vervaardigd uit teakhout en alle slaapkamers
zijn voorzien van inbouw kasten. Voorts hebben de overige badkamers een inloop douche en zijn tevens
voorzien van designer sanitair en accessoires. In de kelders van villa 8 tot en met 13 is een werk c.q.
hobbykamer, met een uniek uitzicht in het privé zwembad. De villa's hebben 3 verdiepingen met in totaal
vele slaapkamers waarvan er 3 zijn uitgevoerd met een en-suite badkamer, een ruime living met een aparte
keuken en eetkamer, zeer ruime terrassen en een veranda met panoramisch uitzicht over de vallei. De
locatieSpring Villa's zijn omgeven door prachtige landerijen en toch slechts 5 autominuten vanaf SideKumkoy en de stranden. De internationale luchthaven Antalya met chartervluchten vanuit Nederland en
Belgie gedurende het hele jaar is slechts 45 autominuten verwijderd van Spring Villa's. Het golfcentrum
Belek, met 18 wedstrijdbanen en het antieke Side is eenvoudig te bereiken. De afmetingenType 1 (1 tot 7):
237 m2 interieur + 98 m2 terrassen = 335 m2 totaalType 2 (8 tot 14): 323 m2 interieur + 84 m2 terrassen =
407 m2 totaal

VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie: Internet,
Interieur: Airconditioning,Gaskookplaat,O
ven,Magnetron,Afzuigkap,Koelvriescombin
atie,Privé tuin,Privé
zwembad,Gemeubileerd,
Uitzicht en omgeving:
Bergzicht,Restaurants,Winkels,
Doel: Vakantie &
Verhuur,Investering,Permanente bewoning,

