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D4-173, Rezevici'de özel kompleks
€ 220 000

Type:

Daire

Condition:

Yeni Bitmiş

Location:

Region Budva, Rezevici

State:

Yeni Inşaat

Oper:

Satılık

Distance to sea: 300 m

Living area:

45 sq. m

Sea view:

Yes

Yatak odası:

(1+1)

Parking:

Evet

Banyo:

1

Others:

Yeni Bitmiş, Yeni Proje, Taksitli

WC:

1

Ānanti Tatil Köyü. Rezevici'nin kalbinde yer alan Residences & Beach Club, samimi, lüks ve konforlu bir
vahadır.
Rezevici, el değmemiş doğanın zenginliği ile komple gizlilik sunar; aynı zamanda Karadağ kıyısındaki tüm
cazibe merkezlerine yakın bir konumdadır.
Bu proje, rahatsız edilmeyen barış ve huzur sağlamaktadır. Budva, turizm başkenti sadece on dakika
sürücüdür. geniş bir eğlence yelpazesine sahiptir. yemek; su parkı gibi gece hayatı seçenekleri. Avrupa'nın en büyük açık hava kulübü olan Top Hill'de bir gece geçiren çocuklar yetişkinler için idealdir.
Budva Kalesi'nin kültürel olaylara.
Sadece birkaç kilometre uzaklıktaki ünlü plajı Milocer ile Sveti Stefan'ı bulacaksınız. Boka ve Kotor
koyları (Unesco Dünya Mirası). Resort'tan sadece 30 dakika mesafede yer almaktadır.
Bu benzersiz proje, 8 büyük villa ve 15 konuttan oluşan 23 konut birimiyle nadir ve özel bir projedir.

Lüks tasarlanmış 8 villada bol miktarda alan bulunmaktadır. deniz üzerinde muhteşem ve engebeli
manzaralı çok geniş teraslar.
Her villa, maksimum ışık sağlayan panoramik pencereler ile donatılmıştır. özel havuz ve geniş teraslar,
en zorlu modern teknik gereksinimleri karşılayan mühendislik sistemlerine özel önem verilmektedir.
Bazı villalarda panoramik deniz manzaralı jakuzi, sauna, dinlenme odası bulunan özel bir sağlıklı yaşam
zemini bulunmaktadır. Ayrıca ana yüzme havuzuna ek olarak bir çocuk havuzu da bulunmaktadır.
İki konutta 41 m2'den 114 m2'ye kadar değişen boyutlarda 15 daire bulunmaktadır. Ayrıca yeraltı
otoparkı, kapalı bir sonsuzluk havuzu, Asya-füzyon restoranı, SPA & fitness merkezi ve çocuk kulübü
bulunmaktadır.
8 Villa (3-5 yatak odası);
2 konut - 15 daire (1-2 yatak odası);
14 yüzme havuzu;
3 özel plaj - tahrikli golf arabaları ile sağlanan erişim. Plaj barında çok çeşitli yiyecek, kokteyl, şarap ve
alkollü içecekler bulunur. Plaj, halka kapalı ve yalnızca Ānanti Resort'taki sahipler ve konuklar tarafından
kullanılabilir;
En modern ekipmanlarla donatılmış, konutların birinde bulunan spa ve fitness merkezi, Ānanti Resort'un
konukları için münhasıran mevcuttur. Markalı spa antik Asya yöntem ve tekniklerinden esinlenmiştir;
Asya füzyon restoranı, en sofistike gıda meraklıları ve uzmanlarını tatmin edecek mükemmel ve nadir
seçki sağlar;
Çocuk kulübü - ailelerin en genç üyeleri, bir oyun merkezi ve bir dış mekan ile birlikte iç mekan odalarına
sahip olacaklar.
Markalı villalar Ānanti Hotels, Resorts & Residences, İsviçre tarafından Dünya standartlarında Beş
Yıldızlı lüks otel olarak işletilecek. Sahiplerine bu kaliteli yatırımda geri dönüş yapmalarını sağlayan
isteğe bağlı bir kira programı var. Uluslararası tecrübeli yönetim ekibi 24 saat mevcuttur ve uluslararası
otel hizmetinde en yüksek standartları sağlayacaktır.
Ānanti Resort, Residences & Beach Club'a kolayca ulaşılabilir ve iki uluslararası havaalanı olan
Podgorica ve Tivat'ın yakınında bulunur.
Fiyat: talep üzerine

