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شركة الوادي العقارية

المدينة :   اسطنبول-بيرام باشاالنوع :   شقق سكنية

طريقة الدفع:   كاشموعد التسليم:   جاهز

المسافة إلى الشاطئ:   20 دقيقةالمسافة إلى المركز:    5 دقائق

 المسافة إلى المطار:  35 دقيقة

معلومات عامة
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73 الوادي  مشروع 

المشروع موقع 

التي بالتحديد  باشا  بيرام  منطقة   في  االوربية  اسطنبول  مدينة  قلب  في  المشروع   يقع 

المناطق من  بقربه  المشروع  يتميز  حيث  واالقتصادي  االستراتيجي  بموقعها   تتميز 

من بالقرب  وهو  دقائق   5 المدينة  مركز  عن  يبعد  و   اسطنبول  في  والسياحية   الحيوية 

دقائق فقط  5 الميترو  يبعد عن محطة  اسطنبول،  الى كل مناطق  توصلك   عقدة مواصالت 

المدارس من  العديد  بقربه  و  دقائق    10 اسطنبول  فورم  تسوق  مركز  عن  يبعد   و 

والمشافي والجامعات 

                        Davutpaşa üniversitesi

                         bayrampaşa hastanesi
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المشروع تفاصيل 

ب : المشاريع  باقي  عن  تميزه  التي  الميزات  من  الكثير  يمتلك  المشروع 

و شقة   159 ويحتوي  مربع   متر   8900 مساحة  على  باشا   بيرم  منطقة  في   المشروع   يقع 

تجاري محل   30

فقط   3+1 و    2+1 شقق  يضم  كونه  بامتياز  عائلي  مشروع 

فقط شقق   4 الطابق  في  الشقق  وعدد  طابق   14 المجمع  في  الطوابق  عدد 

متعددة خدمات  والخارجية،  الداخلية  التشطيبات  و  البناء  جودة  في  عالي   مستوى 

والنساء للرجال  منفصلة 

تركيا في  مشهورة  شركات  قبل  من  استثمارها  يتم  تجارية   محال 

للتسليم جاهز   المشروع 
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المشروع ميزات 

التفكير وعدم  والخدمات  الراحة  حيث  جديدة  حياة  يعطيك  المشروع  هذا  في   التملك 

المواصالت كافة  من  قريب  مجمع  في  تعيش  ألنك  وزحمتها  المواصالت   في 

منه تنطلق  الذي  اسطنبول  كراج  المجمع  من  بالقرب  ايضا  يوجد  الحياتيه،   والخدمات 

جنوبها الى  شمالها  من  التركية  المحافظات  باقي  باتجاه   الحافالت 

وخطيب  إمام  مدرسة  مباشرة  المشروع  أمام  يوجد 

بالسيارة  دقائق   10 الحكومي  باشا  بيرم  مشفى  عن   المجمع   يبعد 

دقائق  5 اسطنبول  فورم  مول  عن   يبعد 

بالسيارة دقائق   7 باشا  داوود  جامعة  عن   يبعد 

االقدام على  مشي  دقائق   5 أتوكار  المترو  محطة  عن  يبعد 

به  الخاصة  المواد  بجودة  المشروع   يتميز 
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 مساحات خضراء واسعة

كراج مغلق

ألعاب أطفال

 مسبح داخلي منفصل (رجال-نساء)ك

نادي رياضي  حمام تركي

نظام األمن على مدار 24/7

ساونا ، غرفة بخار

حديقة داخلية
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الكاش: ة
حسم يصل إلى 15%

طرق الدفع

تفاصيل السعر
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