ALANYA KARGICAK GOLDCITY
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Te koop. Bel voor prijs

Alanya, Antalya, Kargicak

LAND INFORMATION:

Hotel complex met bijzonder veel service en faciliteiten: luxe in combinatie met de gastvrije Turkse cultuur
gaan hand in hand met een Westerse visie
Goldcity laat zich niet in woorden omschrijven. Dit complex moet je gezien hebben. Ooit is met een kleine
groep vooraanstaande mensen uit Alanya in samenwerking met een Ierse projectgroep dit complex gestart. Er
zijn villa's, laagbouw appartementen, gezamenlijke zwembaden en op de top van de heuvel een
indrukwekkend hoofdgebouw met hier de hotelreceptie met 5 sterren service. De foto's van de woningen op
deze site zijn voorbeelden uit Goldcity. Laat u zich verleiden om tot de Goldcity familie te gaan behoren?
Diverse feiten over Goldcity zijn hieronder opgesomd: GOLDCITY GOLDCITY (217.677 m²) GOLDCITY
SPORT COMPLEX (111.714 m²) PRIVÉ STRAND & WATER SPORT (15.000 m²) GOLF (352.400 m²)
AANGELEGDE TUIN (98.800 m²) 1025 UNITS IN TOTAAL INCLUSIEF; 425 DETACHED VILLAS,
VILLAS MET ZWEMBAD, GESCHAKELDE VILLAS, 122 HOTEL KAMERS, 478 RESIDENTIELE
APPARTEMENTEN (1+1,2+1,3+1, PENTHOUSE) Privé garages en parkeerplaatsen Panoramisch terras
59.900 planten en bomen bestaande uit 154 verschillende soorten Boomgaard (appel, pruim, bananen,
avocado, peer, druiven, vijg, abricoos, kers, granaatappel, citroen, mandarijn, sinaasappel, grapefruit, perzik
etc.) Certificering door het Turks Certificaten Instituut TSE (ISO9001, ISO10002, ISO22000) GOLDCITY
SPORT COMPLEX Voetbal velden voor professionele clubs Twee voetbalvelden conform FIFA standaarden
(inclusief avondverlichting) Sport Complex Club met omkleedruimte, douches, massagekamers, snack bar &
cafetaria, terras Boogschieten Paardrijden 4 meren 6 tennisbanen (inclusief avondverlichting) Voleybal en
basketbal (inclusief avondverlichting) Hardlooptrack Picknick plekken BBQ gebieden Verandas Picknick
tafels Vissen Kinderboerderij Speciale jet-ski show Familie voetbal toernooi (TRADITIONELE GOLDCITY
CUP) SERVICES 24 uur receptie service 24 uur technische dienst 24 uur schoonmaakdienst 24 uur
professionele beveiliging (64 cameras) 24 uur dokter, verpleging, ambulance dienst 24 uur room service
(huiseigenaren en hotelgasten) Babysitting Wasservice Gratis WIFI in algemene ruimtes Helicopter
landingsplek Gratis shuttle service Goldcity – strand / strand – Goldcity (24 x per dag) Goldcity – Alanya /
Alanya – Goldcity (6 x per dag) Goldcity Complex Shuttle Service (elk half uur) PRIJZEN Wij moeten
altijd bij de directie navragen welke woningen actueel in de verkoop zijn. Startprijzen in maart 2021: Drie
kamer appartement: 66.000 EURO Vier kamer appartement: 99.000 EURO

VOORZIENINGEN EN APPARATEN:

