ANTALYA BOGAZKENT SUNRISE
RESIDENCE 17

Te koop. € 57 500,00

Antalya, Antalya, Bogazkent

ALGEMENE INFORMATIE:
Slaapkamers : 2

Zoek je een appartement vlakbij zee op het park Sunrise Residence in Bogazkent? Wil je alle leefruimtes op
één verdieping? Kijk dan eens naar dit appartement.
Sunrise Residence bestaat uit 20 villa’s en slechts 4 appartementen. De entree verdieping van het
appartement bevindt zich op de 2e verdieping. Je komt binnen in de hal met aan de rechterkant de badkamer
(met bad!) en het separate toilet. Vervolgens vind je aan de rechterkant de ruime woonkamer met open
keuken. Het terras aan de voorzijde biedt voldoende ruimte om lekker te genieten van het mooie Turkije. De
twee slaapkamers maken dit appartement ideaal om met het gezin van te genieten. De extra verrassing die dit
appartement biedt is het dakterras van 40 m2 welke zich op de volgende verdieping bevindt. De toegang tot
het dakterras is via het trappenhuis. Leuk detail is dat dit trappenhuis uitsluitend door de eigenaren van de 2
appartementen wordt gebruikt. Wat zou jij doen met deze ruimte? Wij denken aan de mogelijkheden van een
jacuzzi, buitenkeuken of BBQ... Het centrum van het dorp is een paar minuten fietsen en elke woensdag is er
een lokale markt. Er zijn verschillende restaurants, supermarkten en een Turks bad (hamam) waar je prima tot
rust kunt komen. De drukte kun je altijd opzoeken. Het strand (heel fijn zand) ligt op maar 3 fietsminuten
afstand ofwel 10 loopminuten. In 2016 vindt de voor het eerst de Wereld Expo plaats in Turkije. De entree
hiervan is op slechts 20 minuten van dit appartement. Ideaal dus ook voor verhuur! Bijzonder aan Bogazkent:
Gezellig Turks dorp met veel authentieke elementenBekend bij vogelaars vanwege de grote variatie aan
bijzondere trekvogelsIdeaal voor sportvissers vanwege de meanderende rivier die uitmondt in de
Middellandse ZeeCentraal gelegen ten opzichte van de grote stad Antalya en de luchthaven Omgeving &
Afstanden: Antalya centrum: 45 minuten (grootste stad aan de Turkse Rivièra)Antalya luchthaven: 40
minuten (het best bereikbare vliegveld in zuid-Turkije)Aspendos: 10 minuten (het best bewaarde
amphitheater van de wereld)Belek: 10 minuten (beroemd vanwege de mooie 18-holes golfbanen)Hipnotics:
15 minuten (hele dag wakeboarden voor maar 100 TL)Side: 40 minuten (gezellig havenstadje met vele
toeristische attracties)Wereld Expo: 20 minuten (vanaf 23 april 2016 tot en met 30 oktober 2016)
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LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Interieur: Deels gemeubileerd,
Uitzicht en omgeving: Zeezicht,Winkels,
Doel: Vakantie &
Verhuur,Investering,Permanente bewoning,

