ALANYA KONAKLI CLUB KONAK 1 VILLA
26

Te koop. € 72 000,00

Alanya, Alanya, Antalya, Alanya Konakli Club Konak 1 villa
26

ALGEMENE INFORMATIE:
Kamers
: 5
Slaapkamers : 2

Op een klein complex in Konakli (Alanya) biedt Esmare Turkey geschakelde villa’s aan. Villa nummer 26 is
zonder meer de meest volledige villa die wij kennen op dit park.
Er zijn zoveel zaken door de huidige eigenaren uitgevoerd: je zal er verbaasd van zijn: van theelepel tot aan
privé generator echt alles is aanwezig en het ziet er keurig uit. Over het dorp Konakli & het park: Konakli is
een vakantiedorp in een fraaie natuurlijke omgeving, aan de Turkse Riviera, de Middellandse Zeekust in het
zuiden van Turkije. Konakli ligt 12 kilometer ten westen van Alanya. Het is goed te bereiken via zowel de
luchthaven Antalya (1,5 uur) als de luchthaven Gazipasa (45 min). Elke woensdag is hier de bekende
weekmarkt. Er is een goed overleg tussen de eigenaren onderling, deze meeste eigenaren komen uit
Nederland en er zijn ook Duitsers en Belgen.Er is een gezamenlijk zwembad en de tuin wordt goed
onderhouden. In de tuin is er een gemeenschappelijke BBQ en er is een tafeltennistafel voor algemeen
gebruik. Het park is toegankelijk via twee toegangshekken welke uitgevoerd zijn met een elektronisch
systeem. Het park met in totaal 32 woningen ligt naast een gemeentelijk park, tegenover een aquapark en op
slechts een paar 100 meter van de zee. Er is goede toegang tot openbaar vervoer en winkels en restaurants
liggen om de hoek. Indeling van de villa: Entree met ruime living en open keuken uitgevoerd met een
granieten werkblad. Rechts naast de ingang vind je een toilet. Er is een terras met uitzicht op het zwembad.
Naast de voordeur is een berging gerealiseerd, waarin een generator staat voor privé-gebruik. Als u goed naar
de foto’s kijkt ziet u dat de keuken voorzien is van luxe apparatuur. Een vaste trap (travertin) leidt naar de
eerste verdieping. Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime tweepersoonsslaapkamers. De
ouderslaapkamer beschikt over een overdekt balkon met uitzicht op de tuin. De badkamer is voorzien van een
inloopdouche en een tweede toilet. Op de tweede verdieping is een ruime overloop die heel praktisch is
ingedeeld met onder andere een gesloten berging, koelkast en magnetron. Aansluitend tref je het sfeervolle
dakterras aan waarop een natuurstenen tafel vast onderdeel is van de inrichting. Het dakterras heeft een
prachtig uitzicht op het Taurus gebergte en het zwembad. De villa is nooit verhuurd geweest, de eigenaren
hebben het onderhoud met bijzonder oog voor detail uitgevoerd
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LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie:
Bewaking,Buitenzwembad,
Interieur: Gemeubileerd,Privé generator,Ko
elvriescombinatie,Afzuigkap,Magnetron,Ov
en,Keramische
kookplaat,Wasmachine,Airconditioning,
Uitzicht en omgeving:
Strand,Winkels,Restaurants,
Doel: Permanente
bewoning,Investering,Vakantie & Verhuur,

