ALANYA SULTAN SEHIR

Te koop. TL 425 000,00

Büyükhasbahçe Mh. 504. Sk. Alanya, Alanya, 7400, Antalya,
Büyükhasbahçe
Koop in augustus 2018 in Turkse Lira: prachtig nieuwbouw complex in Alanya met startprijzen van 425.000
TL voor een appartement van 145 m2. De residentie wordt gebouwd in de wijk Hasbahçe.
Dit project bestaat uit 3 blokken met slechts 21 appartementen. Er komt een gezamenlijk zwembad met een
waterval. De standaard-appartementen zijn ruim: 145 m2. Elk appartement heeft drie slaapkamers. Ook zijn
er duplexwoningen op de hoogste verdiepingen. Deze zeven duplexen hebben het comfortabele
woonoppervlakte van 300 m2 en worden opgeleverd met zes slaapkamers. Het afwerkingsniveau is luxe en
uiteraard worden de gebouwen uitgerust met een lift en generator. Op de begane grond heeft u een
individuele berging voor bijvoorbeeld uw fiets. Vanaf hier kunt u ook, met de trap of met de lift, naar uw
eigen verdieping. Voor de verwarming van het water wordt gebruik gemaakt van zonne-energie. De
gebouwen worden uitgerust met een centraal satelliet-systeem. Opleverdatum & prijslijst in Turkse Lira
Opleverdatum is in september 2019: betaal in veilige termijnen al naar gelang de bouw vordert. De
verkoopprijzen zijn bepaald in Turkse Lira. Profiteer van de wisselkoers en sla je slag. De appartementen zijn
prima geschikt voor permanente verhuur. Turkse aannemer: goede reputatie De Turkse aannemer heeft een
goede reputatie in Alanya en is al meer dan 15 jaar actief op de lokale markt. Esmare Turkey heeft een goede
samenwerking opgebouwd met de eigenaren. Wij kunnen diverse projecten tonen die eerder zijn opgeleverd
zodat je een goede indruk krijgt van de bouwkwaliteit. Belangrijkste kenmerken: 21 appartementen met 3
slaapkamers en een woonoppervlakte van 145 m2 7 duplex-woningen met 6 slaapkamers en een woonkamer
van 300 m2 Deurvideofoon aparte keuken Overdekte parkeerplaats Parkeerplekken Zwembad Kinderbad
Kinderspeelplaats Tuinprieel BBQ Woning voor de huismeester Fitness Aparte berging met slot voor elk
appartement Centrale televisie-satelliet Lift Generator Zonne-energie Interesse? Download de brochure en
bekijk de informatie. Meer weten? Bel direct +31 6 22 40 44 22 (ook per what's app).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie:
Lift,Generator,Fitness,Buitenzwembad,
Doel: Permanente
bewoning,Investering,Vakantie & Verhuur,

