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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 - هلكلهالنوع :   شقق سكنية

طريقة الدفع:   كاش - تقسيطموعد التسليم: جاهز

  المسافة إلى الشاطئ: .4 كمالمسافة إلى المركز:    15 كم

المسافة إلى المطار الجديد:   30  دقيقة
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المشروع وأهمية  موقع 

إسطنبول مدينة  من  األوروبي  الجانب  في  الواقعة  واتاكنت  هلكله  مابين  منطقة  في  المشروع   يقع 

المفضلة المناطق  من  جعلها  الذي  األمر  تشكمجة  كتشوك  بحيرة  على  جذابة  إطاللة  تمتلك   والتي 

والحمامات والجوامع  المدارس  من  العديد  على  تحتوي  إذ  العثماني  العصر  منذ  والتجارة   للمعيشة 

يمة لقد  ا

لثورة التأسيس  في  ساهم  الذي  األمر  والصناعي  التجاري  النشاط  مراكز  من  واحدة  اآلن  وتعتبر   كما 

المنطقة لهذه  والمستثمرين  الناس  تفضيل  خالل  من  اآلن  آثارها  تالحظ  عقارية 

إسطنبول  في  مكان  أي  من  إليها  الوصول  تسهل  مميزة  مواصالت  بشبكة  ربطها  تم   حيث 

كم  4 مسافة  صفاكوي  عند  باص  ميترو  محطة   اقرب 

كم  1 الزعيم  الدين  صباح  جامعة 

متر  900 مسافة  مدرسة 

متر  950 مسافة  جامع 

متر  200 مسافة  مشفى 

كم  1,1 مسافة  بارك 

1كم مركزي   هالكاله  مترو  محطة 

كم  7,3 مسافة  إكسبو  معرض 

كم  6,6 مسافة  أتاتورك  مطار 

دقيقة   30 مسافة  الجديد  المطار 

كم  14 مسافة  المدينة  مركز 

كم  1 مسافة  المنطقة  مركز 

�وع�موقع ا
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المشروع تفاصيل 

أرض مساحتها 23،300  متر مربع  ويتكون المشروع على قطعة  إنشاء هذا   تم 

تجارية. وحدة   12 و  سكنية  شقة  و512  طابق   23 وبإرتفاع  مباني  أربعة   من 

يوفر ما  الخضراء  والمساحات  الواسعة   وشرفاته  بشققه  المشروع   يتميز 

للسكان والسكينة  النفسية  الراحة 

– بحيرة   – داخلية  حديقة   – مدينة  اطاللة  مابين  تختلف  ف  لإلطالالت   وبالنسبة 

- وهكذا . بحر 
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المشروع ميزات  

قناة مشروع  من  القرب  بسبب  اسطنبول  في  االستثمارية  المشاريع  من  يعد   المشروع 

عليه المتواجد  الشارع  من  تجعل  ان  تخطط  المنطثة  بلدية  ايضا   , الجديده   اسطنبول 

من عدد  اكبر  سيحوي  حيث  االوروبي  القسم  في  الشهيره  بغداد  جادة  مثل   المشروع 

العالمية الماركات  ذات  التسوق  ومراكز  والكافتريا  والمطاعم  التجارية   المحال 

 جميعها

وموقعه العصرية  وخدماته  الفاخرة  شققه  بسبب  كبيًرا  اهتماًما  المشروع   تلقى 

 المركزي

تناسب التي  والخارجية  الداخلية  واالطالالت  الشقق  من  مختلفة  مساحات   للمشروع 

يتميز  ، المجتمع  من  متعددة  فئات  احتياجات  تلبية  تستهدف  حيث  كثيًرا   العائالت 

التسوق ومراكز  مواصالت  من  االساسية  االحتياجات  جميع  من  بقربه  المشروع 
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 نافورات مائية

يوجد مكيفين ضمن الشقة 

مالعب رياضيه

نادي رياضي

مسبح داخلي

العاب اطفال

جودة االكساء ممتازة

كراج مغلق
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الكاش: ة
حسم يصل إلى %15 عند الدفع النقدي

التقسيط: ة
الدفعة األولى %50 والباقي على 24 شهر

األسعارالمساحةالنمط

1+192 - 79 825,389 - 645,259

1,585,389 - 1,241,168

1,925,909 - 1,603,896

1,210,324 - 879,675 1+2152 - 104

1+3204 - 173

1+4239 - 221

مالحظة
 األثاث في الصور غير مضمن بالسعر

طرق الدفع

تفاصيل السعر

المطبخ يأتي مجهزًا بغسالة صحون و فرن مايكروويف، طباخ وساحب هواء، خزائن
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