
ALANYA BEKTAŞ ATAMEL VİLLA 

 

Fiyat / Price : 250.000 € 

 

Detaylar / Details ; 

Arsa büyüklüğü /  Plot size : 210 m² 

Yaşam alanı / Living area : 200 m² 

Bina yaşı / Building age : 13 

Isıtma / Heating :  Klima / Airconditioning 

Oda sayısı / Number of rooms : 3 

Banyo sayısı / Number of bath rooms : 2 

Balkon sayısı / Number of balconies : 2 

Eşyalar dahil / Furniture included : Evet / Yes 

 



Konum / Location 

 
Havaalanına ulaşım / Transportation to the airport 

 



Detaylı fotoğraflar / Detailed photos 

 

 























 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Link :  

https://www.youtube.com/watch?v=vBxTRY3wvhA&t=50s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBxTRY3wvhA&t=50s


 

 

Açıklama / Description  ( TR & EN ) 

-Villa Atamel Alanyanın Tepe/Bektaş Bölgesinde yüksek bölgede 

bulunmaktadır. Yüksekliğinden dolayı size harika bir Alanya, Kale, Deniz ve         

Dağ manzarası sunmaktadır. Villanızın her yerinden güzel manzara eşliğinde 

güneşin doğuşunu, batışını zevkle seyredebilirsiniz. 

    Villanıza ait bahçeniz, bahçenizin içerisinde çeşitli meyve ağaçları 

bulunmaktadır. Villanızın kendisine ait güzel bir havuzu, Kamelyası, özel garajı, 

kendine ait jeneratörü bulunmaktadır. Villanızın her yerinden harika bir 

panorama manzarasını görebilirisiniz. 

 

Villanızın zeminleri mermer, oturma odası zemini ısıtmalı, villanıza ait 3 adet 

çanak, bütün pencereler panjurlu ve tamamen eşyalı bir şekilde satılacaktır. Yani 

sizin bavulunuzu alıp gelmeniz yeterli. Villanız 210 m2 iç alana sahiptir. Geniş 

bir oturma odası ve Amerikan mutfağı, bir banyosu ve terası giriş katındadır. 

Birinci katta 2 yatak odası, geniş bir teras ve büyük bir banyosu vardır. Bodrum 

katında yine kocaman bir oda bulunmaktadır. 

 

Doğa içinde sessiz bir atmosferde villa arayanlar için harika bir seçenektir. 

 

-Villa Atamel is located in the high area of Tepe/Bektas Region of Alanya. Due 

to its height, it offers you a wonderful view of Alanya, Castle, Sea and 

Mountains. You can watch the sunrise and sunset with pleasure, accompanied 

by a beautiful view from all over your villa. 

There are various fruit trees in our garden, which belongs to your villa. Your 

villa has its own beautiful pool, camellia, private garage, and its own generator. 

You can see a wonderful panorama view from every part of our villa. 

The floors of our villa are marble, the living room floor is heated, 3 satellite 

belonging to your villa, all windows are shuttered and will be sold fully 

furnished. Only thing you have to bring is your luggage. Your villa has 210 m2 

interior area. A large living room and American kitchen, a bathroom and a 

terrace are on the ground floor. On the first floor there are 2 bedrooms, a large 

terrace and a large bathroom. There is also a large room in the basement. 

It is a great option for those looking for a villa in a quiet atmosphere in nature. 



Bütçe / Budget  (TR & EN) 

 

Kendi evinizin ekstra değerini belirleyebilir, bunu nakite çevirmenize ve 

bütçenizi planlamanıza yardımcı olabiliriz. 

Bütçeniz belirlendikten sonra sizin için mükemmel evi veya en iyi yatırım 

fırsatını bulacağız. 

Size en uygun ev veya yatırımı bulduktan sonra evin yerinde görülmesini, 

gerekli evrakların düzenlenmesini ve yasal süreçlerin tamamlanmasını 

sağlayacağız. 

Sizi bekleyen tek şey huzur dolu tatiller olacak 

 

 

We can determine the extra value of your own home and help you to turn it into 

cash and plan your budget.  

After the budget is determined we will find the perfect house or best investment 

opportunity for you.  

After finding the most suitable house or investment for you, we will ensure that 

the house is seen on site, the necessary documents are arranged and the legal 

processes are completed. 

The only thing waiting for you will be peaceful holidays. 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim bilgileri sonraki sayfadadır. 

Contact information is on the next page. 



Beste Hypotheekadvies 

NEDTUR Real Estate 

https://bestehypotheekadvies.nl/nedtur/ 

https://www.facebook.com/bestehypotheekadviesenverzekeringen/ 

https://www.instagram.com/bestehypotheekadvies/ 

Mail: nedtur@bestehypotheekadvies.nl 

 

KEREM OCAK 

+31 658 79 4403 
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