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Proje Açıklamaları

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bu projemiz, kuzeyinde Beydağları, güneyinde yeşil alanlar ve

parklar olan, Konyaaltı plajlarına yakın, son derece güzel bir konut sitesidir.

Antalya Konyaaltında satılık daireler Hurma bölgesinde yer almaktadır. Satılık Dantalya projesi

daireleri denize, alışveriş merkezlerine, fırın ve kafelere, pazara ve toplu taşımaya çok yakın ve yürüme

mesafesindedir. Antalya’nın en güzel semtinde yer alan bu proje yeni yapılacak olan Boğaçay Yat

Limanı projesine 500 metre mesafededir.

Dantalya Projesinde Satılık 3 tip daire seçeneği vardır. Nirvana inşaat firmasının projeden dairelerin

büyük bir kısmını sattığı bu site toplam 2 bloktan oluşmaktadır. 3 tip olan satılık daireler, giriş katlar,

katta daireler ve dubleks dairelerden oluşur. Giriş kattaki daireler metrajları biraz daha küçük olmasına

rağmen 2+1 olarak inşa edilmiştir. Kattaki satılık daire seçenekleri yine 2 yatak odası, 1 banyo, 1

balkon, oturma odası ve açık mutfak olarak tanzim edilmişlerdir. Dublex daireler ise 2+1 ve 130

metrekare olarak yapılmışlardır. Dairelerin genel özelliklerinde tüm odalar çift camlı, yerlerde granit

seramikler, büyük balkon, açık mutfak, granit mutfak tezgahları, banyo ve mutfak dolapları, odalarda

uydu anten TV ve telefon bağlantıları, klima tesisatları

Nirvana İnşaat Firması’nın Antalya Konyaaltında inşa ettiği bu konut projesi, özellikle 2.nci konut

sahibi olmak ya da yazlık daire satın almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların tercih ettiği bir

gayrimenkul olmuştur. Bu kriterlere göre yapımı tamamlanan projede yüzme havuzu, çocuk havuzu,

barbeque, veranda, geniş bir bahçe, basketbol ve voleybol sahası, gece bahçe ve havuz aydınlatmaları,

jeneratör, çok amaçlı ortak kullanım bir toplantı odası ve oyun salonu, site görevlisi evi, otomatik bahçe

sulama tertibatı, açık otopark, vb gibi pek çok özellik projeye dahil edilmiştir.

Konyaaltı, Hurma mahallesinde Nirvana inşaat firmasının ilk inşa ettiği konut projelerinden biri olan

Dantalya projesi tamamlanmıştır. Antalya Konyaaltında satılık daire ev, villa seçenekleri için

tamamlanan diğer projelerimizi ve yeni projelerimizi inceleyin, daha detaylı bilgi için lütfen bizimle

irtibat kurunuz.
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TEMEL ÖZELLİKLER

Konum Antalya, Konyaaltı

Durumu Taşınmaya Hazır

Tipi Apartman Dairesi

Oda Sayısı 2+1 / 2+1 Dubleks

Ünite m2 85 m2 / 130 m2

Ünite Adedi 48

Toplam Arsa 2706 m2

Plaja Uzaklık 2 km

Havalimanına 24 km

Şehir Merkezine 2 km

KONUM

BİZE ULAŞIN

Adınız Soyadınız

Telefonunuz

E-Posta Adresiniz

Güvenlik Sorusu (1+4=?)

GÖNDER
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