
 352 کد چجا در ویال اجاره

. باشد می مالک برای پایین طبقه و اجاره برای باال طبقه و باشد می طبقه دو که دارد قرار چجا روستای در دنجی جایی در ویال این

 متر 031 مساحت به زیبا بسیار تراس یک و خواب اتاق دو دارای بست در صورت به ویال. کند نمی زندگی طبقه این در مالک اما

 دارای دارد که عالی ویوی و امکانات به توجه با که باشد می ویال این چجا روستای در ای اجاره ویالهای بهترین از یکی. باشد می

 .باشد می نیز مناسبی قیمت

 

 چجا در جینگو ویال اجاره

 به معموال ویال این. دارد قرار دره نزدکی در و میباشد خواب اتاق یک دارای و متر 55 مساحت به طبقه دو در جینگو ویالی

 می دار تراس ویالی دنبال به که باشد می هایی خانواده برای عالی های گزینه از یکی و شود می داده اجاره هم با طبقه دو صورت

  .باشند

 

 چجا در کفچی ویال اجاره

 طبقه دو در و روستا اویل در نقلی ساختمان یک و است گرفته است قرار آن روبروی در که کوهی روی از را خود نام کفچی ویالی

 بر بهداشتی سرویس و دارد قرار حمام و آشپزخانه آن در که دیگر اتاق یک ، بزرگ اتاق یک دارای باال طبقه در ویال این. باشد می

 گرد روستا و جمعیت کم های خانواده برای گزینه بهترین پایین طبقه اما. باشد می خوبی نسبتا ویوی دارای و باشد می بالکن روی

 .ندارد اولویت تراس داشتن که باشد می

 

 چجا در خواب تک ویال اجاره

 این. باشد می عالی ویوی با تراس دارای ویال دارند دوست که هایی خانواده برای عالی بسیار های گزینه یکی چجا خواب تک ویالی

 العاده خارق و نظیر بی ویوی دارای و باشد می ساختمان جهت دو از تراس دو همراه به آشپزخانه ، اتاق یک ، هال یک دارای ویال

 اگر. شود وارد ویال این داخل به توانید می ماشینی هر که باشد راحت خیالتان اما است قرارگرفته تپه بک روی بر ویال چراکه.  است

 .است نابسامان کمی جاده باشد بارندگی


