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Proje Açıklamaları

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

Daire özellikleri emsallerinin üstünde ve çok merkezi konumdadır.

Citrus Garden II adlı daire projesi 5827 metre kare alan üzerinde yapılması planlanan toplam 7

bloğun ilk 4 bloğu olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Citrus Garden II projesinde yer alan 7 farklı

tipte daire projesi o bölgenin özelliklerine uygun olarak projelendirilmiştir. Farklı mimari yapısı, yüksek

tavanlı çatı dubleks daireleri, geniş bina girişleri, havuzu, bahçesi, verandası, otoparkı, bahçe

aydınlatmaları ile farklı bir tarzı vardır. Citrus Garden II projesinde yer alan satılık dairelerde, giriş

katlar, normal katta daireler, 2+1 ve 3+1 daire ve dubleksler olmak üzere farklı tarz ve mimaride

seçenekler mevcuttur. Özellikle havuz ve bahçe manzarası olan satılık daireler, konumları ve cephe

seçenekleri dolayısıyla büyük ilgi görmekte, farklı büyüklükte ve fiyatlarda satışa sunulduklarından her

tür bütçeye fırsatlar sunmaktadırlar.

Konyaaltı Hurma mahallesi girişinde çok merkezi bir konumda yer alan sitemizin 4 tarafı yol olan

büyük bir adada yer almaktadır. 252, 255, 251 ve 246 sokakların ortasında, kuzeyinde ve batısında dağ

manzarası, güneyinde park, batısında ise başka bir sitenin bahçesi olan çok özel bir konumu vardır.

Toplu taşıma araçlarının durağı sitenin önünde 252 sokakta yer alır. Citrus Garden II daire projesinde

konut sahibi olmanın ayrıcalığını yaşamak isteyen herkesin satılık dairelerin tanıtımının yapıldığı satış

ofislerinden bilgi almalarını ve örnek dairemizi ziyaret etmelerini önemle tavsiye ederiz. Zira dairelerin

proje ve konum olarak özelliklerini yaşayarak anlamak en sağlıklı yöntemdir.

Nirvana inşaat firması Konyaaltı bölgesinde marka yaratmış güvenilir bir inşaat firmasıdır. Yapmış

olduğu daire projelerini en yüksek inşaat standartlarında, kullanıcıların tavsiyeleri ve bölgesel

özellikler göz önü alarak uygulamaktadır.

Daire projesi yatırımcıların emlak satın alırken dikkat ettikleri en başta gelen hususlardan biridir.

Kullanım avantajı sunan, ferah ve aydınlık mekanlar, fiyat kalite dengesi, kullanılan malzemelerin

kalitesi, binanın konumu, cephesi, manzarası seçim yaparken en çok önem verilen değerlendirme

parametreleridir.

Antalya Konyaaltında daire satın almak isteyen her bütçeden yatırımcıyı, projelerimizi ve örnek

dairelerimizi göstermek için satış ofislerimize davet ediyoruz.
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TEMEL ÖZELLİKLER

Konum Antalya, Konyaaltı

Durumu Taşınmaya Hazır

Tipi Apartman Dairesi

Oda Sayısı 1+1 / 2+1 / 3+1

Ünite m2 55 m2 / 85 m2 / 175 m2

Ünite Adedi 45

Toplam Arsa 5827 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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