
SEFERHİSAR DOĞANBEY MÜSTAKİL VİLLA 

 

 

 

Fiyat / Price : 2.200.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 



Detaylar / Details ; 

Arsa büyüklüğü /  plot size : 260 m² 

Yaşam alanı / living area : 180 m² 

Bina yaşı / Building age : 0 

Isıtma / Heating :  Klima / Air Conditioning 

Oda sayısı / Number of rooms : 3 

Banyo sayısı / Number of bath rooms : 2 

Eşyalar dahil / Furniture included : Hayır / No 

 

 

 

-Denize cok yakin mesafede ,merkezde, müstakil, otoparklı, 

geniş bahçeli,  

3+1 dubleks  

-Aradiginiz konum ve konforda yaz kış oturalabilir villa.. 

-Denize 800 metre  

 

-Mavi bayrakli plaji ince ,ipek gibi kumu,  

Geniş yürüme alanlarina sahip sahili vardir 

 

-27 km ile, Ege bölgesinin en geniş sahil şeridi mevcuttur 

Havalimanina,42 km, kuşadasina 65 km çeşmeye 90 km 

mesafededir. 

 

-Deprem yönetmeliğine uygun, isi yalitim izolasyonu 

yapilmiştir 

 



Konum / Location 

 

Havaalanına ulaşım / Transportation to the airport 

 



Detaylı fotoğraflar / Detailed photos 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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