
Af Anne Kathrine B. Nielsen  

Vi har zoomet ind på 

destinationer i Tyrkiet, 

Spanien, Thailand og Bra-

silien og viser her, hvor 

meget ferieluksus, der 

kan blive dit for omkring 

1,3 - 1,5 millioner kroner

Kamala Beach – Thailand 
Villa med privat pool cirka 800 meter fra den lange, hvidkornet Kamala Beach på Phu-
ket i Thailand. Her får du 169 kvadratmeter med mastersoveværelse, privat badeværel-
se med jacuzzi, et soveværelse med eget badeværelse, køkkenalrum, opholdstue med 
udgang til terrasse og have plus egen carport. Projektet er placeret lidt tilbagetrukket 
fra Kamala Beach centrum – midt mellem den travle og livlige by Patong og Laguna på 
Phukets vestkyst. Det er endnu ikke opført – men byggestart på de i alt 11 luksusvillaer 
forventes påbegyndt til efteråret. Villaen på billedet er fra et andet projekt ”Paradise 
Town Homes” opført af samme firma, få hundrede meter fra adressen – men model-
len er den samme. Pris cirka: 1.300.000 kroner. Se mere på thaiestate.dk 

Privat luksus
under syden sol

Alanya – Tyrkiet 
155 kvadratmeter penthouse 
i Alanya Park Residence med 
udsigt til Alanyas borgklippe og 
Middelhavet. Resortet består af 
140 boliger. Parken, der hører 
til komplekset er på 11.000 kva-
dratmeter og er beplantet med 
blomster og palmer og har 
poolområde -inden- og uden-
dørs - tennisbane, motionsrum, 
legeplads og bar. Lejligheden 
er fordelt på to etager med tre 
soveværelser, to badeværelser, 
stue-køkken og to terrasser. 
Pris:1.385.000 kroner. Se mere 
på oasisestate.com 

Aspe – Spanien 
Nybygget villa i Aspe – cirka 30 kilometer vest for Alicante. Området er 
17.800 kvadratmeter og bebygges med i alt 35 villaer. Grunden er 269 
kvadratmeter – og har rigeligt med plads til egen pool og parkering på 
grunden. Området grænser op til sportsområder, vinmarker og udsigt 
til bjergene. Huset er 100 kvadratmeter og er indrettet med tre værel-
ser, to badeværelser, køkkenalrum og en cirka ti kvadratemeter ter-
rasse. Pris: inklusive IVA (moms), handelsomkostninger og kurs cirka: 
1.513.319 kroner. Villaen er færdigbygget, de viste fotos er af TM’s udstil-
lingshus af samme type. Se mere på tmdanmark.dk 

Fortsættes på næste side

Stranden i Kamela er bred og hvidkornet.


