ALANYA MAHMUTLAR KK HOLIDAY
NIEUWBOUW

Mahmutlar, 119. Sk. No:16/B, 07460 Alanya/Antalya, Turkije,
Alanya, 07460, Antalya, Mahmutlar
Esmare Turkey presenteert: nieuwbouw complex op 550 meter afstand van het strand van Mahmutlar Alanya.
In augustus 2023 worden de appartementen opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar op
vooral de bovenste verdiepingen van dit gebouw. Er zijn in totaal 9 verdiepingen
Mooi Mooi Mooi. Tussen Alanya en Gazipasa in wordt druk gebouwd aan dit mooie complex met veel
faciliteiten voor de gelukkige kopers. De huismeester en zijn gezin zorgen voor een veilige omgeving voor
jou vanaf het moment van oplevering. Er zijn volop faciliteiten voor een optimale vakantiebeleving. De
woningen zijn ruim opgezet. Er zijn 3 verschillende type appartementen, variërend van een woonoppervlakte
van 50 m2 tot aan 137 m2. De projecten van deze aannemer zijn altijd mooi. Esmare Turkey kent de
eigenaren van dit bedrijf en wij zijn trots dat wij jou dit project ook mogen aanbieden. De afgelopen jaren
hebben veel mensen Turkije moeten missen en dit jaar gaan wij dit goedmaken. Mahmutlar was een dorp
met bananentelers en is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een mondaine stad met veel winkeltjes en
restaurants. Het authentieke kararakter zie je terug op de weekmarkt. De lokale boeren trekken op die dagen
naar de stad toe om hun eigen producten aan te bieden. De zandstranden aan de ellenlange boulevard zijn bij
velen bekend. Ben je binnenkort in Alanya en wil je woningen bezichtigen? Ons team staat voor je klaar
vanuit ons liaison-kantoor ter plaatse. Esmare Turkey verkoopt al sinds 2001 woningen in Turkije. Veilig
kopen in Turkije staat bij ons voorop. Prijzen variëren tussen de 80.000 EURO en 162.000 EURO. Maak
direct een afspraak via 0181 411 020 / 0622404422 of mail ons. Faciliteiten: ·
Zwembad ·
Kinderbad ·
Fitness ·
Sauna ·
Jacuzzi ·
Stoomkamer ·
Overdekte kinderspeelruimte
·
Lobby ·
Dubbele lift ·
Diafoon met kleur ·
Centraal satelliet systeem ·
Brandtrap
·
Blussysteem ·
Generator
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