SIDE LEMON GROVE C2

Side, Antalya
Lemon Grove is een project vlakbij de stad, maar met een heerlijke landelijke allure. Het weidse uitzicht van
Lemon Grove is ongeëvenaard. Bovendien is het vlak om de hoek bij diverse restaurants, winkels en zelfs
een privé-ziekenhuis.
De residentie Lemon Grove is opgeleverd in 2009 en bestaat uit 42 woningen met elk twee slaapkamers. De
woningen op de begane grond hebben het comfort van een eigen tuin, die onderhouden wordt door een team
van tuinmannen. De woningen zijn verrassend ruim, met een heerlijke woonkamer van maar liefst 45 m2. De
locatie van Lemon Grove C2 Lemon Grove ligt op een bijzondere plek in Side. Om de hoek treft u vele
winkels en restaurants aan en een modern privé ziekenhuis (Anadolu). Het openbaar vervoer rijdt op enkele
loopminuten afstand richting Side en Manavgat. Diverse fameuze visrestaurants (onder andere Side Balik
Evi), maar ook heerlijke internationale restaurants zijn direct in de buurt (Cihan Pide, Ugur Pide en Kayi). In
slechts 15 wandelminuten bent u op het mooie West strand van Side, waar deze badplaats zo beroemd om is.
De wandelboulevard is ideaal om overdag of 's avonds langs te flaneren. De appartementen hebben elk een
rustig en vredig uitzicht over de akkervelden en het Taurus Gebergte. De appartementen in Lemon Grove
Alle 42 exclusieve duplex woningen zijn luxe uitgevoerd. De appartementen op de begane grond zijn
ontworpen met toegang tot een privé tuin die bereikbaar is via de patio. De woonkamers met open keuken
hebben de fantastische oppervlakte van 45 m2, waardoor het ruimtelijk effect versterkt wordt. De ruime
slaapkamers boven hebben op maat gemaakte kledingkasten. De ouderslaapkamer heeft een en-suite
badkamer. De andere badkamer bevindt zich in de hal boven. Het werkblad in de keuken en de vensterbanken
zijn van graniet. Er zijn airconditionings in elke woonruimte. Kortom, vele smaakvolle details zijn gebruikt
om de woningen een luxe uitstraling te geven.Er is een gemeenschappelijk buitenbad gerealiseerd met
beeldschone tuinen vol met Mediterrane bomen en planten. Uiteraard is er 24 uur bewaking en een state-ofthe-art clubhuis met o.a. een fitness center, sauna en een café op het dak met uitzicht over het zwembad en
het Taurus Gebergte. Op de foto's zie je duplex woning op de begane grond C2. Deze duplex woning heeft ,
2 slaapkamers, 2 badkamers, privé-tuin, 2 terrassen. Interesse? Wij hebben meer woningen op deze residentie
in de verkoop. Mail ons hierover of bel direct +31 6 22 40 44 22! Het fijne van deze woning is dat deze iets
verder van het zwembad is gelegen, waardoor je hier geen geluidsoverlast van hebt (mocht dit zich
voordoen).
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Te koop. € 100 000,00

ALGEMENE INFORMATIE:
Slaapkamers : 2
Badkamers : 2
LAND INFORMATION:
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Op de residentie:
Fitness,Sauna,Bewaking,Buitenzwembad,
Interieur: Deels gemeubileerd,Privé tuin,K
oelvriescombinatie,Afzuigkap,Oven,Gaskoo
kplaat,Wasmachine,
Uitzicht en omgeving:
Centrum,Winkels,Bergzicht,
Doel: Investering,Vakantie & Verhuur,

