ALANYA_AVSALLAR_ORION_HILL

Te koop. € 59 000,00

Avsallar, Alanya, Antalya, Avsallar

ALGEMENE INFORMATIE:
Slaapkamers : 2
Badkamers : 1

Ongekend veel faciliteiten en ruimte voor zeer gunstige prijzen: maak kennis met de appartementen in Orion
Hill
Orion Hill Dit project bestaat uit 3 blokken met elk 7 verdiepingen. Orion Hill is gelegen in het centrum van
Avsallar op slechts 500 meter afstand van het strand. Avsallar is nog leuk authentiek, met een gezellig
centrum en een geweldig strand. Velen kennen Avsallar door de bekende hotels die op de eerste lijn gelegen
zijn, maar het stadje heeft nog zoveel meer te bieden. Kom een keer kijken en overtuig je zelf. Type
appartementen binnen Orion Hill Er zijn verschillende type appartementen. Vraag de prijslijst op voor het
actuele aanbod. De appartementen zijn uitgevoerd met dubbel glas, spotverlichting in de keuken en
woonkamer en smaakvolle gipsen elementen. De keuken heeft een werkblad van graniet en de kasten zijn
uitgevoerd in het wit. De voordeur is een beveiligde stalen deur, toegang tot het gebouw kan worden verstrekt
via de diafoon. De vloeren van de appartementen zijn strak uitgevoerd met tegelwerk. Warm water wordt via
een boiler gegenereerd. Afstanden vanaf Orion Luchthaven Antalya: 100 km Luchthaven Gazipasa: 60 km
Befaamde zandstrand van Incekum: 750 meter Centrum van Avsallar: 500 meter Side / Manavgat: 20 km
Alanya: 40 km Gemeenschappelijke faciliteiten bij Orion Hill De projecten van Orion staan bekend om de
vele faciliteiten. Een greep uit de mogelijkheden op het park hebben wij hieronder weergegeven. 24/7
bewaking Tuinman Generator Buitenbad Binnenbad Tennisbaan Basketbal Speeltuin Cafetaria & BBQ Turks
bad Sauna Satelliet systeem Tafeltennis Biljart Liften Parkeergelegenheid Interesse? Kom kijken of neem
contact op via +31 6 22 40 44 22 (info@esmare-turkey.com). De genoemde prijs is een startprijs van de
appartementen. De prijzen liggen tussen € 59.000 en €125.000 en zijn afhankelijk van de grootte van het
appartement en de ligging binnen het complex.
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LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie: Tennis,Lift,Restaurant,Ge
nerator,Internet,Binnenzwembad,Hamam,Fit
ness,Sauna,Bewaking,Buitenzwembad,
Interieur: Koelvriescombinatie,Afzuigkap,
Oven,Gaskookplaat,Airconditioning,
Uitzicht en omgeving: Centrum,Strand,Win
kels,Restaurants,Zeezicht,
Doel: Permanente
bewoning,Investering,Vakantie & Verhuur,

