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Proje Açıklamaları

Hem proje, hem de lokasyon olarak Antalya Konyaaltı’nın en elit konut sitesidir. Satılık lüks dairelerin

kalitesine ilave olarak bu projenin bahçesi ve havuzu değerine değer katar.

Antalya Konyaaltı Hurma mahallesinde yer alan, Citrus Garden III ncü etap konut sitesi, bölgede yer

alan en güzel konut siteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Satılık lüks daireler sıralaması herkesin

tercihine göre değişmekle birlikte, bir konut sitesinin kaliteli ve lüks sayılması için dairelerin özelliklerin

yanı sıra, sitenin konumu bahçesi, çevresel özellikleri, etrafındaki yapılaşmanın özellikleri, alt yapısı, gibi

faktörler değerlendirilir.

Nirvana inşaat firmasının Konyaaltında yapmış olduğu Citrus Garden III. etap konut sitesi, hem

projede yer alan lüks daireler, hem de pozitif çevresel özellikleri bir arada bulundurduğu için lüks daire

özelliklerine sahip bir sitedir.

Citrus Garden III konut sitesi toplam 5827 metre kare bir arsa üzerinde inşa edilmiş 6 blok lu sitenin

son etabı olan E ve F Bloklara verilen isimdir.

Satılık Lüks Daireler ve Özellikleri;

Giriş Katlar; Her blokta 5 adet giriş kat bulunmaktadır. Köşe daireler 65 m2, orta daireler ise 60 m2

olmakla birlikte tüm giriş daireler de 2 yatak odası, 1 oturma odası ve açık mutfak, 1 banyo ve bahçeye

açılan teras tan ibarettir.

Standart Daireler; Standart daireler 1.nci, 2nci, 3.ncü ve 4.ncü kat ta yer almaktadır. Her katta 6 adet

standart daire bulunmaktadır. Köşelerdeki daireler toplam 80 m2, orta daireler ise 85 m2

büyüklüğündedir. Daireler 2 yatak odası, 1 salon, açık mutfak, banyo ve büyük bir balkondan

oluşmaktadır.

Dubleks Daireler; Her blokta 4.ncü ve çatı katlarda olmak üzere köşelerde 4 er adet Dubleks daire

bulunur. Dubleks daireler 2 tipte dir. Büyük Dubleksler 3 yatak odası, 1 salon, mutfak, 2 adet banyo, 2

adet balkondan oluşmakta ve 145 m2 büyüklüktedir. Küçük dubleksler ise 2 yatak odası, 1 salon, açık

mutfak, 2 adet banyo, 2 adet balkondan oluşmakta ve 128 m2 büyüklüktedir.

Genel mekanlar ve salonda zeminler 60x60 cm. beyaz granit, çocuk ve yatak odalarında laminant

parke, tüm pencere ve kapılar beyaz PVC doğrama, çift cam, doğal kaplamalı çelik kapı, tavanlar

kartonpiyer dekorasyonlu, apartman girişi için görüntülü diafon ve kapı otomatı, doğal kaplama ve lake

iç kapılar, saten alçı ve Italyan efekt boyalı duvarlar, pencere altı denizlikler beyaz mermer, tüm

odalarda klima tesisatı mevcuttur.
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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 60

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=?)
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odalarda klima tesisatı mevcuttur.

Banyolar da temper camlı özel yapım duşa kabinler, Vitra marka asma klozet ve gömme rezervuar,

mobilyalı etajerli lavabolar, duvarlar seramik ve cam mozaik, spot aydınlatmalı beyaz renkli metal

tavanlar.

Mutfak dolapları MDF alüminyum çerçeveli akrilik kapaklı, siyah granit tezgâh, mutfak dolapları ile

tezgah arası Çanakkale seramik döşeme, paslanmaz çelik lavabo.

Balkonlar da 20x50 cm anti slip kaymaz porselen seramik döşeme, alüminyum-cam korkuluk ve musluk

mevcuttur.

Antalya Konyaaltında satılık lüks daireler için arama yapıyorsanız mutlaka Nirvana inşaat firmasının

yapmış olduğu Citrus Garden III sitesini görmenizi tavsiye ederiz.


