SIDE DIAMOND HILL

Side Mahallesi, 1123. Sokak, Manavgat, 07330, Antalya, Side
Prachtig duplex appartement op de begane grond
Heerlijk appartement in een overzichtelijk kleinschalige residentie. Het appartement in Diamond Hill heeft de
entree op de begane grond. Via de hal heeft u toegang tot de woonkamer annex keuken. De schuifdeuren naar
het terras zorgen voor een directe verbinding met het buitenleven. U kijkt op het zwembad en richting zee.
De naam van het complex doet het al vermoeden: het is gelegen op een heuvel. Hierdoor heeft u een continue
frisse bries in de woning, wat heel welkom is tijdens de zinderend warme zomerdagen. Het is gelegen in een
residentiële wijk met veel restaurants en buurtsupers op loopafstand. Openbaar vervoer is zeker ook
bereikbaar (800 meter afstand), hoewel veel mensen toch enkele dagen tijdens hun verblijf een auto huren.
Side heeft een antiek centrum en er is een wandelboulevard langs het west-strand van enkele kilometers lang.
Er zijn vele restaurants, bars en winkels langs de boulevard gelegen. In de ochtend leent dit zich prima voor
een work-out en in de avond zien wij vooral slenterend publiek. Het west-strand is ideaal met kleine
kinderen: de zee wordt heel geleidelijk dieper. De wandelboulevard is op 950 meter afstand van de woning.
Op de begane grond is naast de woonkamer met open keuke n ook een badkamer voorzien van douche, toilet
en wastafel. Via de vaste trap welke voorzien is van travertin treden, kunt u de bovenverdieping bereiken.
Hier bevinden zich 2 ruime slaapkamers, voorzien van kasten. Aan de voorzijde is een ruim terras met
zeezicht. Er is op deze verdieping een badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel. Op de gang is een
inbouwkast waar netjes de wasmachine is opgesteld. Boven de wasmachine is veel bergruimte. De
woningen op dit complex worden, indien gewenst door de eigenaar, goed verhuurd voor zowel lange termijn
als korte termijn. Er is een gemeenschappelijk buitenzwembad en een apart kinderbad. Er is ook een
gemeenschappelijke BBQ. De Vereniging van Eigenaren functioneert goed en alles wordt netjes bijgehouden.
De woning wordt volledig gemeubileerd aangeboden.
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Te koop. Bel voor prijs

ALGEMENE INFORMATIE:
Slaapkamers : 2
Badkamers : 2
LAND INFORMATION:
Perceel in : 95
m2
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie: Internet,Buitenzwembad,
Interieur: Gemeubileerd,Koelvriescombinat
ie,Afzuigkap,Oven,Gaskookplaat,Wasmachi
ne,Airconditioning,
Uitzicht en omgeving:
Strand,Winkels,Restaurants,Zeezicht,
Doel: Permanente
bewoning,Investering,Vakantie &
Verhuur,Verhuur,

