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معلومات عامة

النوع :   شقق سكنية

المرحلة األولى في 8/2019

الثانية والثالثة في 4/2020

 المدينة :   اسطنبول -زيتون بورنو

طريقة الدفع:   كاش - تقسيطموعد التسليم: ر

المسافة إلى الشاطئ: .0 كمالمسافة إلى المركز:   20 دقيقة

المسافة إلى المطار الجديد:   30 دقيقة
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المشروع موقع 

معنى يصف  ومباشرة  فريدة  بحرية  بإطاللة  إسطنبول  مدينة  قلب  بورنو  زيتون  في  المشروع   يقع 

التي التاريخية  الجزيرة  لشبه  مجاور  فهو  فحسب  بذالك  واليكتفي  مفصل  بشكل  والفخامة   الرفاهية 

في احياء  اربعة  مفهوم  خالل  من  بذاته  احتياجاته  المشروع  وسيلبي  والتجارة  للسياحة  مركز   تعتبر 

الجيدة الحياة  الى  المؤدية  واحدة  منطقة 

خالل من  جديدة  بحرية  منطقة  بخلق  وسيقوم  والثقافية  واالجتماعية  التجارية  المساحات  خالل   ومن 

االسيوي والجانب  التاريخية  الجزيرة  وشبه  االميرات  جزر  على  خالبة  باطاللة  المضيق  خط  توسيع 

بالتمتع  شعور  لتعطي  النافذة  من  واحدة  اطاللة  خالل  من  المتعة  لحظات  من  لحظة  المشروع   ليضيف 

خالبة بحرية  منطقة  في  العيش   بميزة 

الفوضى عن  بعيدا  بالمشهد  والتمتع  المدينة  مركز   كونه  من  االستفادة  ميزة  المشروع   يوفر 

األلماني والمشفى  اليوناني  المشفى  من  لقربها  بسهولة  الصحية  الخدمات  من   واالستفادة 

(ميدان دقائق  خالل  اليها  الوصول  يمكنك  التي  والتجارية  السياحية  المناطق  من  قريب   المشروع 

ر ايوب)    , مسلك   , ,شيشلي  تقسيم 
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وعدد مربع  111.000متر  مساحة  على  بورنو  زيتون  منطقة  في  المشروع  يقع     

3+1  2+1  1+1 المتوفرة  الشقق  شقة،     1600 الشقق  وعدد  كتلة   17 فيه   الكتل 

30% تشكل  الخضراء  المساحة   ، المشروع  لخدمة  تجاري  محل   35 يوجد   ،  5+1  4+1 

للسيارات مواقف  طوابق   3 تخصيص  تم   ، المشروع  مساحة   من 

مميزة وخدمات  تراثية  وأسواق  عالمي  فندق  على  المشروع   يحتوي 

ماء ونافورة  جامع  المشروع  ضمن  يوجد   مربع  متر   4000 المشروع  خدمات   مساحة 

ترميمها تم  العثمانيين  زمن  من 

لمشكلة  جيدة  حلول  ليعطي  واي  والترام  المترو  محطة  مباشرة  المشروع   خلف 

 المواصالت

خالل واألوربي  االسيوي  القسم  بين  يصل  الذي  مباشر  المشروع  امام  يقع   االوتستراد 

دقيقة  15 اقصاها  زمنية  مدة 

الساحلية المدن  اكبر  من  واحدة  يعتبر  فهو  حلمين  يتحقق  المشروع  هذا  خالل   من 

على الحصول  فرصة  لك  ويقدم  بامتياز  استثماري  مشروع  ويعتبر  تركيا    في 

التركية  الجنسية 
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الى خاللة  من  العبور  المقيمين  يمكن  خاص  جسر  بوجود  المشروع   يتميز 

الشاطئ على  لتكون  متر   50 تتجاوز  ال  بمسافة  المقابلة   الضفة 

التركية الحكومة  بضمان   المشروع 

الوصول خاللة  من  يمكنك  بحري  تكسي  هناك  سيكون  المستقبل   في 

االسيوي والطرف  وامينونو  االميرات  جزر  الى 

حراسة مدخل  كل  وعلى  االربعة  جهاته  من  للمشروع  مداخل  اربع   يوجد 

منية ا

إعادة تمت  التي  القديمة  التاريخية  باالبنية  جدا  غنية   المنطقة 

مدرسة لتصبح  القديمة  االبنية  احدى  ترميم  إعادة  تم  حيث   ترميمها 

للمشروع رائعة  اضافية  ميزة  لتعطي  رائعة  تاريخية  بمعالم 
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ر5 مسابح 3 منها مغلقة عائلي 2منها مفتوح

مسرح,سينما,مطاعم,مقاهي

مدرسة لتعليم الموسيقى

ميزة المنزل الذكي

ماء المجمع مفلتر صالح للشرب

ساونا,حمام تركي,غرفة بخار,نادي رياضي

حديقة داخلية,كراج مغلق,العاب اطفال

 كراج سيارات مغلق

 خدمات الحراسة  24/7
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طرق الدفع

طريقة الدفع :ء

 الدفعة االولى %50 والباقي على 12شهر 

 الكاش :ر

يأتي حسم على الكاش قد يصل الى %10 من السعر االجمالي

تفاصيل السعر
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