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Proje Açıklamaları

Citrus Garden Projelerinin ilki olan bu sitemiz, Antalya Konyaaltı Hurma mahallesinde yer alır. Lüks

ve özel imal edilen bir çok daire proje aşamasında satılmıştır.

Nirvana inşaat firmasının Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde tamamladığı inşaat projelerinden biri olan

Citrus GardenI projesi, toplam 2 blok ve 40 daireden oluşmaktadır. Bu konut projesi, Hurma mahallesi

251 sokak 8851 ada 19 parsel de yer almaktadır. Toplam 2166 metre kare bir alan üzerine inşa

edilmiştir. Konyaaltı Hurma mahallesi nin en gözde ve merkezi yerinde bulunan sitemizde, binalar

arasındaki uzaklıkların çok ferah bir şekilde korunduğu, yüzme havuzu, çocuk havuzu, otoparkı, büyük

ve bol ağaçlı peyzajıyla birlikte bahçesi, araç ve yaya girişi, uydu anteni, ısı yalıtımı, ferah apartman

girişleri, güvenli ve konforlu bir konut sitesidir.

Nirvana inşaatın en gözde konut projelerinden bir olan bu projede daireler 2+1 olarak planlanmıştır.

Tüm dairelerin çift cepheli konumları ve geniş balkonları en belirgin beğenilen özellikleridir. Sitemizde

bulunan tüm daireler ısı yalıtımlı, çift camlı, granit seramik zeminli, açık mutfak, granit tezgahlı, ahşap

mutfak dolapları, her odada TV ve telefon bağlantısı, merkezi uydu yayın, klima tesisatları yer

almaktadır.

İnşaat firması olarak Antalya’daki kullanıcı tercihlerini ön plana alarak inşa edilmiş olan Citrus

Garden I projesinde çok özel planlanmış büyük bir bahçe, emsallerine göre fark yaratan peyzaj ve

bitkileri, geniş oturum alanı ve binaların birbirine olan mesafeleri, balkonların büyüklüğü

kullanıcılardan en çok beğeni alan özellikleridir.

Satılık daire tipleri; giriş daireler, katlarda yer alan standart daireler, dubleks daireler olmak üzere,

toplam 3 tip olarak projelendirilmiştir.

Proje aşamasında pek çok dairenin satışının tamamlandığı bu konut sitesinin dağ ve orman manzarası,

güneyinin ve kuzeyinin açık olması ve her iki taraftaki sitelerin bahçelerine ve yüzme havuzlarına olan

manzaraları, 3 cephesinin açık ve sokaklarla çevrili konumu Citrus Garden 1 projesinin pek çok

avantajlarından bazılarıdır. Konyaaltı halk plajı, salı günleri kurulan semt pazarı, süpermarketler,

eczane, fırın, toplu taşıma, sağlık merkezi, oteller, kahvehaneler, parklar yürüyüş mesafesindedir.

Antalya nın en gözde semti Konyaaltında yer alan sitemizdeki satılık daireler ile ilgili daha fazla

detayları öğrenmek için sizleri satış ofislerimize bekliyoruz. Nirvana inşaat firması güvencesiyle

sahibinden daire satın almak isteyen tüm yatırımcıların hizmetindeyiz.
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TEMEL ÖZELLİKLER

Konum Antalya, Konyaaltı

Durumu Taşınmaya Hazır

Tipi Apartman Dairesi

Oda Sayısı 2+1 / 2+1 Dubleks

Ünite m2 90 m2 / 130 m2

Ünite Adedi 40

Toplam Arsa 2166 m2

Plaja Uzaklık 1,5 km

Havalimanına 24 km

Şehir Merkezine 1,5 km

KONUM

BİZE ULAŞIN

Adınız Soyadınız

Telefonunuz

E-Posta Adresiniz

Güvenlik Sorusu (1+4=?)

GÖNDER
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Nirvana İnşaat firması, Citrus Garden II projesini toplam 4 blok, 45 daire olarak tamamlanmıştır. Daire

özellikleri emsallerinin üstünde ve çok merkezi konumdadır.


