CCAD1051 - Candi Dasa

Property Information

Dijual Condotel SHM Terletak di Kawasan Wisata di

Price (IDR)
Equivalent (USD)
Title
Land Size
Building Size
Other Features:

Karangasem (Pra konstruksi)

Properti luar biasa ini memiliki condotel 2 kamar untuk penjualan
pra-konstruksi dan terletak di daerah Karangasem yang indah. Properti ini
memiliki pemandangan sawah yang menakjubkan, pegunungan dan setiap
kamar memiliki pemandangan lautan 180 derajat. Audah terdapat akses
jalan yang sangat baik dengan area parkir yang luas.
Kamar-kamar kondotel memiliki luas kurang lebih 45 m dengan langit-langit
tinggi dan teras dengan pemandangan laut. Setiap kamar memiliki fasilitas

: POA
: POA
: Hak Milik (Freehold)
: 1,450 sqm
: 452 sqm
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kelas atas seperti kamar mandi terbuka, bath tub dan shower. Perabotan
yang dirancang khusus, AC, lemari es ukuran apartemen, pembuat kopi /
teh, sprei premium, ruang tamu
terpisah, TV LED 43 dengan video streaming dari NAS in-house kami dengan lebih dari 6000 film dan 18.000 episode TV.
Properti sedang dibangun oleh host profesional dengan rekam jejak delapan tahun di Jimbaran menangani 6+ tahun
beroperasi di TripAdvisor.
Fasilitas hotel
Hotel ini akan memiliki restoran / bar, spa untuk pijat, dan perawatan kecantikan lainnya, kolam renang tanpa batas dengan
berbagai tempat duduk mulai dari tempat tidur gantung hingga kursi malas dan bean bag. WiFi gratis di semua area, parkir
dan sepeda serta akses ke business centre.
Fasilitas Kamar
Perabotan yang dirancang khusus sesuai spesifikasi pembangun termasuk sofa daybed ukuran ganda di ruang tamu untuk
menampung tamu tambahan atau sekadar sofa nyaman yang besar untuk bersantai dan menonton video streaming,
dilengkapi meja kopi samping yang sesuai. Tempat tidur Queen atau King size dirancang khusus untuk membuat Anda
merasa berada di rumah. Untuk melengkapi semua fasilitas tersebut, Anda terbangun dengan pemandangan laut yang luar
biasa dan Anda dapat tidur dengan suara laut jika Anda suka, atau tutup pintu teras panel ganda untuk ruangan yang kedap
suara.
Ringkasan Fasilitas:
Hotel bintang 4,5
Parkir
Wifi gratis
Restoran / Bar
Day Spa
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Kolam renang tanpa batas
Business Centre
Lapangan tenis
Meja ping pong
Area yoga
Lokasi
Menawarkan lokasi dekat pantai, hotel ini berjarak 9,3 km dari Taman Ujung serta 20 km dari Pantai Pasir Putih dan Tirta
Gangga. Pantai Candidasa dan Pantai Amed berada dalam jarak 32 km.
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