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NOK 1.050.000.-

SALGS PROSPEKT
EKSKLUSIV VILLA H49 – FULLT MØBLERT OG UTRUSTET
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Invester i egen bolig på Thailands solkyst
Invester i egen Villa i Nordic Tropical Resort
Invester i trygghet, helse og velvære
Invester i det gode liv

SPESIFIKASJON AV BOLIG

Villa H49 ligger nydelig plassert på ende av rekke med villa’ er, med frisk bris og
nydelig utsikt over ressorten og de omkransende fjellsidene.
Boligen er meget godt ivaretatt og framstår med minimal bruksslitasje.
Boligen er fullt møblert og utrustet og ferdig til innflytning i dag. Sofa med bord, TV/DVD i TV kabinett, spisebord, 3
fullt utrustede soverom, ja alt du vil trenge for å flytte rett inn.
Fiber optikk internett og kabel TV er installert i boligen.

*Haad Sai Kaew Beach just 5-7 min from Nordic Tropical Resort

Der er privat parkering I oppkjørsel, store terrasser både i front og bakside av boligen..
På baksiden av boligen er der stor terrasse mot den tropiske hagen som alltid framstår som velstelt.
Alle uteområder og hager er ivaretatt av våre gartnere og service personell.
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Alle gulv med keramiske fliser
Komplett europeisk stil kjøkken
3 komplette soverom
4 air condition enheter
Gardiner I alle rom
Møbler som vist på bilder er
inkludert I kjøpet

● Senger, madrasser og garderober I
alle soverom
● Fiber optikk internett og kabel TV
● Flat TV med DVD
● Kjøleskap med fryser,
oppvaskmaskin, stekeovn og
kjøkken vifte

Senger

En nydelig og fullt utrustet Villa på hele 153 kvm. klar for innflytning !

Nordic Tropical Resort er en nydelig Norsk Resort
med beliggenhet midt i smørøyet på Thailands solkyst!

I Nordic Tropical Resort er det ren og frisk luft, stille og rolig og kun 20 minutter fra
storbyen.
I Bang Saray, den sjarmerende fiskelandsbyen rett ved vår Resort finner man alt man
behøver i dagliglivet. Her finnes mange gode sjømat restauranter og flotte strender.
Inne på området finner man et komplett tilbud av servicetjenester for våre beboere
og gjester:
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Service kontor med Norske og Thai ansatte
Restaurant med intensjonale og Thai retter
Cafe med frokostservering
Butikk med bakeri
Spa senter
Treningssenter med dusjanlegg
3 felles saltvanns svømmebasseng
Stort aktivitets område med spill og lek
Lekepark for de små
Paviljong for sosialt samvær ved aktivitets området
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