CAORLE, OLASZORSZáG, SUPERIORE
APARTMAN

Eladó lakás. 299.000,00 €

NYARALÓ INGATLANOK, MINT VONZÓ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK AZ OLASZ
TENGERPARTON
A nyaraló ingatlanok piacán a t?kebefektet?k száma egyre növekszik. Az érzelmi töltet mellett minden
üdülési beruházásra irányuló döntésnél az elhelyezkedés és az ingatlan bérbe adhatósága is számít. Ez az a
két tényez? az, amelyek lényeges hatással vannak a realizálható hozamokra. Ezért az olyan tenger közelében
fekv? házakra, melyeket kit?n? turisztikai infrastruktúra vesz körül, különösen sokan vágynak. Az ilyen
vonzó beruházási ingatlanok iránt nagy a kereslet. Napjainkban a nyaralóingatlanok jelentik az új befektetési
csoportot. Jelen hirdetés tárgyát képez?, Velence közelében található új nyaraló ingatlanokkal csak olyan
tengerparti villák és apartmanok kerülnek a piacra, melyek megfelelnek az értéknövelési potenciállal
rendelkez?, min?ségi ingatlanokkal szemben támasztott piaci igényeknek és elvárásoknak az ingatlanok
elhelyezkedése tekintetében. Ezen kívül a beruházó egy kézb?l olyan egyedülálló szolgáltatásokat is nyújt,
melyek a beruházást pihentet?vé és biztossá teszik. A beruházó átvállalja az ingatlanok kiadást, karbantartást
és az ingatlanok kezelését, hogy a tulajdonosok számára vonzó és garantált bérleti díj-hozamot
realizálhasson. A jövedelem kiegészítésen felül a tulajdonos saját maga is használhatja az ingatlant évente 30
napot. Superiore apartman: Nappali + 2 hálószobás apartman!! A stílusos és természetes fényben úszó
,Superiore' apartmanok az els? emeleten találhatóak és különösen vonzóak a pihenni vágyók körében. A jó
elrendezés? és tágas szobák a Prémium felszereltségüknek köszönhet?en nagy komfortélményt biztosítva,
igazi lakóparadicsomnak számítanak az Adriai-tenger partján. A balkon is egy csodálatos hely, mely kb. 20
m2-en elegend? teret biztosít a kikapcsolódásra és a napozásra egyaránt. A ’Superiore’ apartman bent és kint
is elegend? helyet kínál a reggeli kényelmes elfogyasztásához vagy a nagyobb körben elköltött
grillvacsorákhoz. Kiváló min?ség?, emeleti apartman, 20 nm balkonnal Alapterület: 70 nm Kett? hálószoba,
nagy nappali, étkez? teljesen felszerelt konyhával. Garantált 4% bérleti díj hozam Extrák az árban: -Exkluzív
bútorok - Tulajdonrész a közös területen található f?tött medencében -Fedett parkoló - Tulajdonrész a közös
területeken A beruházás végára: 299.000 EUR-tól / 108 000 000 Forint - bútorokkal, ingatlankezeléssel
Kérem, hívjon további információért: 06 30 476 6997
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ALAP INFORMáCIó:
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: 3
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Fürd?szoba : 1
Alapterület : 70
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