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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 



شركة الوادي العقارية

النوع :   شقق سكنية

جاهز

المدينة :   اسطنبول -توب كبي

طريقة الدفع:   كاش - تقسيطموعد التسليم

المسافة الى الشاطئ:   7 كم المسافة إلى المركز:    0 كم

المسافة إلى المطار الجديد :   40  كم

معلومات عامة



شركة الوادي العقارية

المشروع موقع 

مدينة مركز  في  كابي  توب  منطقة  في  االوربية  إسطنبول  في  المشروع    يقع 

هامة تجارية  ووجهة  األجانب  لدى  السياحية  المقاصد  أهم  من  وتعتبر   ،  إسطنبول 

عالية بدرجه  التاريخية  اسوارها  وبجوار  العريقة  المدينه  قلب  فى   . إسطنبول   في 

بالكامل الجديد  الحياة  مفهوم  خالل  من  المشروع  تنفيذ  يتم  والرقي  الفخامة   من 

عاألقدام سيرا  دقائق   8 مسافة  انفاق  ميترو  لمحطتين  مجاور 

الفاتح منطقة  عن  كم   3 يبعد 

المتروبوس خط  عن  كم   1 يبعد 

والمشافي الجامعات  من  العديد  به  يحيط 

البوسفور جسر  عن  كم   5 يبعد 

الدولي أتاتورك  مطار  عن  كم   10  يبعد 
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المشروع تفاصيل 

مساحات منها  مربع  متر  الف   50 مربع  متر  الف   80 مساحة  على  المشروع   يقوم 

وفكرة ميزة  لها  مرحلة  كل  أن  حيث   ، أبراج  وهي  مراحل  أربع  على  ويقوم   خضراء 

المشروع يوفر  حيث  ايضًا  واستثماري  بإمتياز  عائلي  مشروع  بها  خاصة   معمارية 

الشهر االخيرة  المرحلة  تسليم  تم   .  4+1 حتى   1+1 من  تبدأ  متعددة  بأنماط   شقق 

مساحات المداخل  تقدم  حيث  الحداثة،  فائقة  بهندسة  الشقق  صممت   6-2019 

والبيئة الشقق  مع  الزجاجية  الواجهات  تمتزج  للضيوف.  الردهات  في   فسيحة 

أسواق وجود  من  بد  فال  الحجم  بهذا  سكني  مجمع  وبوجود   ، حدود  وبال   بسالسة 

الياء إلى  األلف  من  التسوق  احتياجات  جميع  تلبي  تجارية  .ومحالت 
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المشروع ميزات 

محطتين لمجاورته  و  المتروبوس  خط  من  لقربه  مميز  استثماري  موقع  المشروع    يمتلك 

وقت وبأسرع  تامة  بسهولة  إسطنبول  مناطق  كافة  إلى  الوصول  يمنحكم  الذي   للمترو 

أفضل رفاهية  لتجربة  والترفيهية  األساسية  الخدمات  من  الكثير  لكم  يقدم  كما  و   ممكن  

هوم الـفولد  نظام  المشروع  في  .يوجد  الحديث  السكن  مفهوم   والذي (FOLDHOME) في 

والسينما الضيوف  غرف  من  التكاليف.  بأقل  إضافية  خدمات  من  االستفادة  من   يمكنك 

خاصة! كبيرة  احتفاالت  ترتيب  من  تمكنك  عمالقة  طعام  غرف  إلى   – األلعاب   وغرف 

اتاك ان  المثال  سبيل  على  التكاليف  بأقل  إضافية  غرفة   40 من  باالنتفاع  النظام   سيمكنك 

من اقل  باسعار  المجمع  ادارة  من  بها  اإلستئجار  بامكانك  ف  تتسع  لم  وشقتك   ضيوف 

المشروع موقع  المدينة.إن  وسط  بنمط  للتمتع  جذابة  فكرة  وهذه   –، الخاصة   الفنادق 

المنطقة مواصالت  تقاطع  إلى  الوصول  ويسهل  كابي،  توب  في  كونه  أساسي 
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( Fold Home) نظام فولد هوم

ساونا ، حمام تركي

غرفة موسيقا وممارسة الهوايات

سينما - صالة بالي ستيشن

مطاعم ومقاهي ومحالت تجارية

 مسبح صيفي و شتوي

العاب اطفال ومالعب رياضة للكبار

 نظام األمن على مدار 24/7

نادي رياضي - حديقة ومناطق جلوس

كراج سيارات
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التقسيط : ة
دفعة أولى   من السعر االجمالي %50 والباقي على 24 شهر

الكاش : ة
حسم يصل الى 20%

األسعارالمساحةالنمط

1+3349-224 2.157.000-1.430.000 

2.442.000-1.639.000 1+4372-311

1+2202-1611.429.000-961.000 

طرق الدفع

تفاصيل السعر
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