ALANYA HELIOS B10

Te koop. € 67 500,00

Alanya, Alanya, Antalya

ALGEMENE INFORMATIE:
Kamers
: 5
Slaapkamers : 2
Woonopperv : 1
lakte in m2

Helios Residence in Cikcilli, Alanya is een mooie residentie, gebouwd in 2006. Het bestaat uit verschillende
gebouwen, afgewerkt met een typische steen.
Elk gebouw is voorzien van een een lift. Er zijn in totaal 111 appartementen. De maximale hoogte is 5
verdiepingen, hierdoor is het park zeer karakteristiek. De aangename sfeer op het complex bemerk je reeds
bij de entree. De residentie is gevestigd op een perceel van 11.374 m2 en het geheel is zeer speels ingedeeld
met looppaden, mediterrane planten en palmbomen. De tuin en de diverse faciliteiten worden goed
onderhouden. Voor gezamenlijk gebruik is er een groot zwembad met een glijbaan, een groot zonneterras
rondom het zwembad en een bar. De tennisbaan en jeu de boules-baan zijn voorzien van verlichting. Ook is
er een speeltuin voor de kleintjes. Het appartement dat wij aanbieden is gelegen op een rustige plek in het
park met een vrij uitzicht. Naast de woonkamer en semi-open keuken, zijn er twee slaapkamers en 2
badkamers. Het appartement is volledig gemeubileerd (inbegrepen in de verkoopprijs). De marmeren vloeren
zijn eenvoudig in het onderhoud en geven het geheel een luxe uitstraling. De PVC kozijnen zijn uitgevoerd
met dubbel glas. Bij het appartement hoort een kelderbox. De wijk Cikcilli is vooral bekend van het
winkelcentrum Alanyum, dat op loopafstand ligt. Het is een residentiële wijk met een gezellige mix van
nationaliteiten. Het strand is slechts 700 meter verderop. Openbaar vervoer is direct om de hoek en brengt u
zo naar de haven van Alanya (3,5 km). Wijk: Cikcilli (nabij winkelcentrum Alanyum) Afstand strand: 700
meter Afstand winkels: 200 meter Afstand openbaar vervoer: om de hoek Bouwjaar: 2006
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LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie:
Lift,Bewaking,Buitenzwembad,
Interieur: Gemeubileerd,Koelvriescombinat
ie,Afzuigkap,Oven,Gaskookplaat,Vaatwasm
achine,
Uitzicht en omgeving:
Centrum,Strand,Winkels,
Doel: Investering,Vakantie &
Verhuur,Vakantie,

