SIDE Q-SPA C13

Te koop. € 89 000,00

Side, Antalya

ALGEMENE INFORMATIE:
Slaapkamers : 1
Badkamers : 1

Heerlijk appartement om zelf van te genieten en dat het ook goed doet in de verhuur binnen het concept QSpa. Er is een woonkamer met open keuken en deuren naar het terras. Er is een slaapkamer met inbouwkast
en badkamer en-suite (met vloerverwarming). Maak kennis met luxe en oog voor detail.
Heerlijk appartement dat het goed doet in de verhuur binnen het concept Q-Spa. Er is een woonkamer met
open keuken en deuren naar het terras. Er is een slaapkamer met inbouwkast en badkamer en-suite. Maak
kennis met luxe en oog voor detail. Q-Spa is geopend in 2014. Sinds de start van de verkoop is het concept
van hotel, verhuur en eigen appartementen een daverend succes. Met veel oog voor detail is een uniek
complex gecreëerd waar je je direct zult thuis voelen. Er is werkelijk op niets bezuinigd, wat onder andere
blijkt uit de gebruikte materialen. Q-Spa resort op slechts 800 meter van het strand van Evrenseki, Side. De
beach-club van Q-Spa is voor een ieder toegankelijk en eigenaren genieten extra voordelen. Vliegveld
Antalya ligt op slechts 45 minuten afstand. De golfbanen van Belek zijn in een half uur per auto te bereiken.
Evrenseki is een opkomende badplaats met een moderne infrastructuur, vele winkels, talrijke luxe resorts en
een fantastisch strandpark alsook een promenade die zich uitstrekt langs de mooie zandstranden. Wil je een
kijkje komen nemen? Maak dan een afspraak in Side via info@esmare-turkey.com of bel 0031 622 40 44 22.
Faciliteiten in Q-Spa Resort: Q Spa Club van 510 m2 met sauna, stoombad, hydro massage jaccuzi,
zoutkamer, Turkse hammam, massageruimtes, shock douche, een overdekt zwembad en een fitness center
Een buitenzwembad van 400 m2 waar Q Bar heerlijke hapjes, cocktails en drankjes verzorgt Q Keuken, het
exclusieve restaurant Geniet van de mooie zandstranden van de Middellandse Zee bij de exclusieve Q Beach
Club met een gratis shuttle bus Tennisbaan tegenover de ingang van Q-Spa FACILITEITEN ZIJN GRATIS
TOEGANKELIJK VOOR EIGENAREN Q-Spa is bekroond met diverse prestigieuze prijzen: Juli 2013:
European Property Awards Development ‘Highly commended LEISURE DEVELOPMENT TURKEY
2013-2014’ (beste recreatief resort in Turkije 2013-2014). Mei 2014: The Guardian “top 10 self-catering
apartments and villas in Turkey” (opgenomen in het overzicht van de gerenommeerde krant “the Guardian”
met de top 10 van appartementen en villa’s in Turkije”). December 2014 Booking.com : "Most Satisfied
Customers Award 2014" (verhuurwebsite www.booking.com oorkonde wegens meest tevreden gasten 2014).
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LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie: Buitenzwembad,Bewakin
g,Sauna,Fitness,Restaurant,
Interieur: Deels gemeubileerd,
Uitzicht en omgeving:
Zeezicht,Restaurants,Winkels,
Doel: Vakantie & Verhuur,Investering,

