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معلومات عامةمعلومات عامة

المدينة :   اسطنبول -أفجالرالنوع :   شقق سكنية - ريزيدنس

طريقة الدفع:   كاش - تقسيطموعد التسليم: جاهز

المسافة إلى الشاطئ: .5 دقيقةالمسافة إلى المركز:    23 كم

المسافة إلى المطار الجديد:   28 كم
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المشروع موقع 

حيث ينام  ال  الذي  بالحي  والمعروفة  الساحلية  افجالر  منطقة  في  المشروع   يقع 

حيث الحيوي  بموقعها  اسطنبول  في  المناطق  أفضل  بين  من  واحدة  أفجالر   تعتبر 

وتتمتع تشكمجه).  كوتشوك  اسنيورت،  دوزو،  (بيليك  هامة  مناطق   تتوسط 

من تشكمجه  كوتشوك  بحيرة  وعلى  جهة،  من  مرمرة  بحر  على  المباشرة   بإطاللتها 

األخرى الجهة 

باص الميترو  خط  على  ووقوعها  الراقية،  االجتماعية  بيئتها  أفجالر  يميز  ما  أبرز   من 

E5  العام النقل  باصات  إلى  إضافة   ، قوية،  مواصالت  شبكة  المنطقة  تخدم   كما 

اسطنبول مناطق  جميع  إلى  الوصول  على  يساعدك  مما  الصغيرة،   والحافالت 

ذالك عن  عدا  مراحلها  بمختلف  مدارس  مجموعة  بالمنطقة  يحيط  كما   بسهولة 

تماما المشروع  بجانب  خاصة  عراقية  مدرسة  توجد 

افجيالر جامعة   ) كم   1 جامعة  اقرب  الى  ( المسافة 

ميترو محطة  يتوفر  كما  بيليكان  مول   ) متر   500 تجاري  مول  اقرب  الى   المسافة 

ر  ( باص هناك 

119 الوادي  مشروع 
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المشروع تفاصيل 

3 مباني،   4 من  المشروع  تكون  مربع  متر   6500 مساحة  على  المشروع  بناء    تم 

8 و  سكنية،  شقة   148 إجمالية  بعدد   ، طوابق   4 يحوي  واحد  طوابق   8 تحوي   مباني 

تجارية  محال 

ودوبلكس عادي   1+4 الى   1+1 من  الشقق  انماط 

للتسليم جاهز   : التسليم  تاريخ 

واإلكساء للتشطيبات  عالية  مقاييس  م2   4000  : المشروع  في  الخضراء   المساحة 

الصحية باألدوات  مرورا  والباركيه،  والسيراميك،  البورسلين  األرضيات  من   ابتداءًا 

واألمن الكهرباء  ومولدات  الحرائق  إنذار  نظام  الجودة،  مستويات  بأعلى  تتميز   التي 

مغلق سباحة  حمام  من  المشروع  يوفرها  التي  والخدمات  والمرافق   والحراسة، 

مغلقة سيارات  ومواقف  تركي،  وحمام  وساونا  بخار  وغرف  بدنية،  لياقة   وصالة 

مفتوحة وأخرى 
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المشروع ميزات 

و اسطنبول  جامعة  عن  فقط  2كم  يبعد    المركزية  افجالر  منطقة  في  المشروع   يقع 

السريع الطريق  من  خطوات  بعد  على  الذي  E5 يقع  الرئيسي  اسطنبول  مدينة   شريان 

جغرافي موقع  المشروع  يمنح  مما  اآلسيوي.  والشطر  األوروبي  الشطر  بين   يربط 

حافالت  ، مستقبال  مترو  متروباص،  العامة،  المواصالت  وسائل  جميع  بجوار  جدًا   متميز 

معيشة فرص  ليمنح  الجامعة،  حي  وسط  في  الموقع  اختيار  وغيرهم.تم  العامة   النقل 

مميزة استثمارية  فرصة  تعتبر  والتي   1  +  2 و   1  +  1 بشقق  الجامعات  لطالب   مريحة 

ايضا االستثمار  بغرض  والجامعة  المطار  من  بالقرب  اسطنبول  في  عقار  شراء   لراغب 

قناة مشروع  عليها  سينفذ  التي  والبحيرة   ( بحيرة  و  بحر   ) الساحل  من  القرب   الننسال 

كم  2 فقط  والمسافة  اسطنبول 
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 نظام البيت الذكي

مساحات خضراء للترفيه

صالة رياضة

حوض سباحة مغلق

مولدات كهرباء  احتياطية

ساونا

حمام التركي

 الشرفات الواسعة

حديقة لعب لألطفال 

نظام األمن على مدار 24 ساعة

  مركز لياقة بدني

كراج سيارات
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التقسيط : ة

دفعة أولى   من السعر االجمالي %50 والباقي على 24شهر

الكاش : ة

حسم على الكاش يصل الى 15%

طرق الدفع

تفاصيل االسعار
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