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جاهز للتسلیم مرحلة االولی املرحلة الثانیة تسلیم  ٢٠٢٠/٤ 

اسطنبول, بیلیك دوزو 

بیلیك دوزو - بین خط E٥ و املارینا املوجودة یلع بحر مرمرة

لیرة ترکیةتبدأ مـن
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املیزات األساسیة:
تبلغ نسبة املساحات الخضراء و املسطحات املائیة داخل املشروع %70 من مساحة األرض األساسیة 92000 

متر مربع مما یضفي جمالیة یلع الفراغات بین األبنیة و إطالالت داخلیة طبیعیة

عدد االبنیة : املشروع یتکون من سبعة عشر برجًا سکنیًا منقسمة إلی مرحلتین ، بمجموع 1159 شقة سکنیة 

و 31 محال تجاریا محیطة باملشروع 

انماط الشقق : 1+1 ، 2+1 ، 3+1 ، 4+1 ینقسم املشروع إلی مرحلتین یکون الطابع العائلي غالبا يف املرحلة 

األولی بینما تتمتع املرحلة الثانیة بمیزة استثماریة إضافیة

ویتمیز املجمع  باملساحات الواسعة داخل الشقق باالضافة الی التشطیبات املمیزة

اسعار الشقق :

1+1 : من 418.000  الی  483.000

2+1 : من 699.000 الی  870.000

3+1 : من 1.188.000 الی 1.275.000

4+1 : 1.190.000 الی 1.364.000



5 دقائق عن املارینا البحریة West istanbul marina واملنتجع امللحق بها 

8 دقائق عن طریق  E5 الرئیسي و 12 دقیقة عن طریق TEM الدولي 

 بجوار وادي یاشام أحد أجمل حدائق اسطنبول املجهزة باملساحات الخضراء الواسعة و الشالالت و املسطحات املائیة والجلسات الجمیلة و 

مسارات لراکبي العجالت و األدوات الترفیهیة األخرى 



املرافق املخصصة للمقیمین وتشمل:
الخدمات الداخلیة تشمل (غرف ساونا) منفصلة للرجال و أخرى للنساء ، 

باإلضافة لحمام السباحة املفتوح للکبار و آخر للصغار 

و النادي الریاضي املجهز بجمیع األجهزة و املستلزمات .

 غرف بخار

ملحة عن موقع املشروع : 
املشايف القریبة أهمها مشفی Birinci Hastanesi الخاص الذي یبعد 5 دقائق 

عن املشروع باإلضافة للمشايف الخاصة األخرى مثل Medilife و Kolan و املشفی 

الدولي Medicana  و املشفی الحکومي أکبر مشفی يف بیلیك دوزو 

امکانیة الوصول وقریب من : 
الجامعات القریبة جامعة im�Geli الخاصة وجامعة Beykent الخاصة إضافة إلی 

جامعة اسطنبول الحکومیة الضخمة فرع أفجالر 

وسائل النقل العامة جمیعها موجودة إلی مختلف املناطق : (یني بوسنا - 

کوجوك جکمجة - بویوك جکمجة) إضافة إلی محطة التکسي البحري التي 

سوف تفتتح خالل سنة و هي تختصر الکثیر من الوقت و االزدحام املروري



أنواع مخطط الشقق  ومساحتها:

1+1 : من48.5 الی 70 متر مربع  

2+1 : من 136 متر مربع  

3+1 : من 176 الی 203 متر مربع  

4+1 : 197 الی 210 متر مربع  




