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هذا المشروع مطابقشركة الوادي العقارية
لشروط الجنسية 

لماذا شركة الوادي العقارية

االستقبال من المطار وتأمين كافة
مستلزمات العميل خالل فترة اقامته في تركيا 

جوالت مجانية على المشاريع العقارية مع تقديم
كافة المعلومات االستثمارية والقانونية والعقارية

خدمات ما بعد البيع

استالم الشقة ومتابعة اوراق الفراغ والعقود

متابعة الدفعات وارسال تقارير عنها للزبون

استخراج الرقم الضريبي

 التقديم على الجنسية ومتابعتها

متابعة لجنة التقييم

كما تتميز شركة الوادي بـ:ة

أتعاب المحامي المسؤول عن متابعة أوراق الجنسية
وتكلفة لجنة التقييم للعقار باإلضافة إلى فتح حساب بنكي

على حساب الشركة 
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معلومات عامة

المدينة :   اسطنبول -باكيركويالنوع :   شقق سكنية - ريزيدنس

طريقة الدفع:   كاش - تقسيط موعد التسليم: جاهز

  المسافة إلى الشاطئ: .0 كمالمسافة إلى المركز:    3 كم

المسافة إلى المطار الجديد:   40 دقيقة
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المشروع موقع 

باالطاللة  االوروبية  اسطنبول  مدينة  بمركز  باكيركوي   منطقة   ساحل  على  المشروع   يقع 

,قريب من تقسيم   ,ميدان  احمد   ,السلطان  الفاتح   بقربه من  يتميز  و    بحر مرمرة   المباشرة على 

طالما التي  الهادئة   المدينة  تجربة  المشروع  هذا  لك  ويوفر  اسطنبول  مترو  خط   , اوراسيا   نفق 

فيها رغبت 

ونفق كم   3 بعد  على  بيش  األي  السريع  الخط  و  واحد  كيلومتر  بعد  على  اتاكوي  مرسى   يقع 

كم  6 بعد  على   أوراسيا 

المشروع حول  هامة  أماكن 
دقائق    5  ... باكيركوي  مترو  محطة 

دقائق  8  ... الثالث)  المطار  إلى  (مرمراي  المترو  محطة 

دقائق  6  ... متروباص  محطة 

دقيقة  40  ... الثالث  المطار 

دقائق  10  ... اوراسيا  نفق 

دقائق  3  ... غاليريا  مول 

دقائق  10  ... فلوريا  في  المائية  المدينة 

المجمع داخل   ... الهيلتون  فندق 
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المشروع تفاصيل 

من تتكون  مباشره  البحر  على  تطل  للسكن  جاهزة  سكنيه  ابراج  سبعة  عن  عباره   المشروع 

برج الى  باالضافه    4.5+1 او     3.5+1 تكون  فقط  شقتين  على  يحتوي  طابق  كل  طابق   17 

فاخرين فندقين  الى  باالضافه   ،  1+1 و   2+1 طراز  من  شقق  على  يحتوي  ريزيدنس   سكني 

الطراز على  ديكورات  على  وتحتوي  جاهزه  الشقق   ، هيلتون  فندق  الى  احدهم  تسليم   تم 

عالمية ماركات  من  كهربائة  بأدوات  مجهز  مطبخ  و  مركزية  وتدفئه  تكييف  مع   الحديث 

,فرن عدد 2 الطباخ    - الهواء  -  ساحب  أمريكي –غسالة  –براد 
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العقار ميزات 

كبيره شقق  مساحات  االوربيه.  اسطنبول  مناطق  ارقى  ساحل  على  مركزي   موقع 

الديكور من  طراز  اعلى  كامله.  بانوراميه  بحر  اطاللة   ، الكبيره  للفلل   مشابه 

الخضراء والمزارع  البحر  على  تامة  إطاللة   ، الكهربائية     واالجهزة 

المعاصره للمدينه  الفريد  القوام  بين  ويجمع  الطبيعه  يحترم  هادئ  سكني   مشروع 

معا   والطبيعه 
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 إطاللة  على البحر ومساحات خضراء

 خدمة االستقبا ل

 خدمات الحراسة  7/24   ساعة 

تكييف مركزي

 مركز للياقة

ساونا وغرفة ملح

حمام التركي

 مسبح داخلي و خارجي

منطقة لعب األطفال 

 ملعب تنس ، ملعب كرة سلة

مسارات خاصة للمشي

نظام التحكم الذكي
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DAİRE TİPİ M2 ARALIKLARI FİYAT

1+1 85 - 136 M2 1.670.000 TL  KDV Hariç - 3.640.000 TL  KDV 
Hariç

2+1 147 - 171 M2 3.230.000 TL KDV Hariç- 5.210.000 TL  KDV 
Hariç

DAİRE TİPİ M2 ARALIKLARI FİYAT

4+1 290 - 310 M2 7.390.000 TL KDV Hariç- 7.890.000 TL KDV 
Hariç

5+1 337 - 363 M2 10.610.000 TL KDV Hariç - 11.800.000 TL  
KDV Hariç 

4+2 Dublex 612 M2 3.000.000 USD KDV Hariç

5+2 Dublex 718 M2 4.000.000 USD KDV Hariç

Pruva Aparts 

Pruva 34

الدفع طرق 

السعر تفاصيل 

الكاش

االجمالي السعر  من   8% الى  يصل  قد  الكاش  على  حسم  يأتي 

:ء تقسيط 

12شهر  على  والباقي   50% االولى   الدفعة 

دوبليكس و  الغرف  متعددة  شقق 

الريزيدانس شقق 
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