ALANYA EURORESIDENCE IV 25

Te koop. € 84 000,00

Alanya, Alanya, Antalya

ALGEMENE INFORMATIE:
Kamers
: 3
Slaapkamers : 2

Zoek je een appartement in Turkije met zeezicht en bergzicht? Kijk eens naar Euro Residence IV in
Mahmutlar op nog geen 200 meter afstand van de Middellandse Zee!
Heerlijk veel ruimte biedt dit luxe appartement gelegen op de 7e verdieping. Het complex is vlakbij zee
gelegen en heeft lekker veel faciliteiten. Het wordt keurig onderhouden, mede dankzij de goed
functionerende Vereniging van Eigenaren. Ken je Mahmutlar een beetje? Het ligt vlakbij de dinsdag- en
zaterdagmarkt, net op de grens met Kestel. Het appartement is gelegen op het noord-westen, dus volop zon in
de ochtend en in de namiddag. Bij het zwembad is uiteraard altijd zon. Heerlijk om te overwinteren. De
woning is rondom voorzien van rolluiken: ideaal als zonwering en tegelijkertijd heel veilig. Het complex is in
2005 gebouwd en bestaat uit in totaal 12 verdiepingen. Er is een lift en uiteraard ook een generator. Direct
naast het complex ligt een supermarkt. Het openbaar vervoer brengt je in 20 minuten naar het centrum van
Alanya. Openbaar vervoer stopt vrijwel voor het complex en er zijn verschillende winkels op loopafstand te
bereiken. Op het complex is er een groot zwembad met glijbaan en apart kinderbad, een fitnessruimte en een
sauna. Indeling van het appartement: hal met toegang tot de ruime woonkamer met semi-open keuken. Ook
kun je via de hal de 2 slaapkamers bereiken en de zeer grote badkamer. Er is bovendien een aparte berging en
een tweede toilet. Het appartement met een woonoppervlakte van 104 m2 heeft twee heerlijke terrassen die
zowel zeezicht als bergzicht bieden. Wil je komen kijken? Maak direct een afspraak en bel 0031 181 411
020 of 0090 538 232 92 92!
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LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie: Internet,Lift,
Interieur:
Gaskookplaat,Koelvriescombinatie,Deels
gemeubileerd,
Uitzicht en omgeving:
Bergzicht,Strand,Centrum,
Doel: Vakantie,Investering,Permanente
bewoning,

