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MITÄ SE TARKOITTAA?

Kleopatra Homes ja Alanya Properties on solminut yhteistyösopimuksen.
Tästä eteenpäin tulet näkemään meidät yhdessä mm. messuilla ja muissa Turkin
asuntoihin liittyvissä kanavissa.

Asunnon ostajalle tämä tarkoittaa entistä helpompaa ja turvallisempaa
asiointia Turkin asuntokaupan ammattilaisten kanssa omalla kielelläsi.
Tarjoamme laajan valikoiman myynnissä olevia laadukkaita loma-
asuntoja ja huviloita.

Haluatko myydä asuntosi? Kansainvälisen henkilökunnan (mm. Saksa, Venäjä,
Iran, Kazakistan) ja eri maissa olevien yhteistyökumppaneiden ansiosta
pystymme tarjoamaan entistä laajemman markkinointiväylän.

UUSI TOIMISTO

Uuden yhteistyön ja uuden vuoden myötä olen muuttanut toimiston uusiin tilohin.
Osoite on Tosmur Mah. Koca Osman sokak Prestige Residence C-block. Tästä
löydät karttalinkin.

Tervetuloa kahville ja keskustelemaan asuntoasioista. Juhla Mokkaa on totutusti
tarjolla niin kuin ennenkin.

FINNAIRIN LENNOT ALANYAAN YMPÄRIVUOTISESTI

Finnair julkaisi 10. tammikuuta mahtavia uutisia; Helsinki - Alanya Gazipasa
lennoista tulee ympärivuotisia! 1 lento viikottain myös talvella.

Alanyaan on nyt entistä helpompi tulla!
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KÖYSIRATAHISSI

Kleopatra rannalta pääsee uudella
köysiratahissillä Kale-
linnoituskukkulalle. Upeat maisemat
sekä matkan varrella että ylhäällä
linnoituskukkulalla.

Vinkki: Laita hyvät kengät jalkaan.

KYLTTI

Vuorella linnoituskukkulan vastapäätä
on hieno ALANYA kyltti, joka on iltaisin
valaistu. Kyltti näkyy yllättävän
monesta kohtaa kaupunkia. Kyltin
takana on uusi suuri puisto- ja piknik-
alue.

UUTTA ALANYASSA

Vaikka viimeiset kaksi vuotta Turkissa ovat olleet katastrofaalisen vaikeita ja
media on luonut negatiivista kuvaa Turkista, siitä huolimatta Alanyan alue kasvaa,
kehittyy ja paranee koko ajan.
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UUSI SAIRAALA

Uusi valtion sairaala avatui 4. joulukuuta Obaan Metro tukusta hieman itään eli
Gazipasan suuntaan. Myös ulkomaalaiset joilla on oleskelulupa ja maksavat
paikallista sosiaaliturvavakuutusta (SGK) voivat käyttää sairaalan palveluita.
Sairaalan ulkomaalaisosastolla on suomalainen työntekijä.

OHITUSTIE JA UUSI KAUPUNGINTALO

Uusi ohitustie on avattu Alanyan oikeustalolta Oban uudelle sairaalalle saakka.
Rakennustyöt jatkuvat Dim-joen yli Kesteliin ja siitä itään päin.

 

Alanyan uusi kaupungintalo valmistuu Obaan 35. metrin kadun varrelle, Alanyum
ostoskeskuksen ja Metro tukun väliin. Rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia.
Oban alue on kasvanut ja tulee kasvamaan ja laajenemaan huomattavasti. Alue
tulee olemaan "uusi keskusta". Alueella on jo uusia ravintoloita ja kahviloita.

Tiesithän että tällä hetkellä Alanyan asuntomarkkinoilla on
myytävänä todella edullisella hinnalla upeita lomakoteja.

JUURI NYT ON OIKEA AIKA OSTAA!

www.kleopatrahomes.com 
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Tervetuloa Alanyaan - Välimeren aurinkoisimpaan lomaparatiisiin!

Aurinkoisin kevätterveisin, Sanna Alatalo

Kleopatra Homes
sanna.alatalo@kleopatrahomes.com

+90 532 747 1597

www.kleopatrahomes.com 
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