
SHERATON
مع  اسـتثمــر 

يف قلب منطقة باهشي شهیر 

التسلیم: تاریخ 
2020 دیسمبر 

تبدأ األسعار من
$300.000



SHERATON
Residences

يف اسـتثمــر 

مع واحدة من اقوى العالمات التجاریة
یلع مستوى العالم 

اسطنبول



ضمان
تأجیر 

ملدة 3 سنوات 

%7
ممیزات املشروع : 

عائد استثماري عالي متوقع .   *
, تتناسب مع   الجودة مستخدمة داخل املشروع  مواد تشطیب عالیة    *

.  SHERATON     املعاییر العالیة لـ 

*  ضمان تأجیر بقیمة ٧ ٪ ملدة ٣ سنوات .
, لضمان   *   عائدك االستثماري يف شیراتون سیتم دفعه بالدوالر االمریکي 

.    قیمة استثماراتکم 

BONVOY  الخاص   *  عندما تشتري من املشروع , مباشرة احصل یلع کرت 
. العالم      بالشیراتون الستخدامه يف جمیع انحاء 

االقامة ملدة   التأجیر یعطیك فرصة  الشراء مع ضمان  املشروع عند    *
    اسبوعین يف الشقة .



*  یتألف املشروع من بناء مکون من ٤٥ طابق .
, یمکن        *  املرحلة االولی للمشروع , هي عبارة عن نظام شقق مکتبیة 

او استخدامها یلع شکل مکتب تجاري.     استخدامها للسکن 

١٩ , هي عبارة عن هوتیل      ١١ حتی الطابق  الثانیة من الطابق  *  املرحلة 
.     شیراتون غیر مخصص للبیع 

, تتألف     السکنیة  ٣٨ هي شقق شیراتون  الطابق  , حتی  الثالثة  *  املرحلة 
١+١ حتی ٤+١ / تغطي کافة احتیاجاتکم .     من / 

الرابعة , هي عبارة عن طابق کامل مکون من معرض لالعمال   *  املرحلة 
.     الفنیة سوف یتوفر فیه اشهر انواع االعمال الفنیة من حول العالم 

  , , نادي ریاضي  , مسبح  الترفیهیة من  للمرافق  ایضًا یتوفر طابق کامل مخصص    *
الراحة   التي تضمن افضل وسائل   , الترفیهیة      وساونا والعدید من املرافق 

القیمة الستثماراتکم. ارتفاع  ولتضمن  ولعائلتکم  لکم      

. *  مهبط طائرات یلع سطح الهوتیل 

 : الترفیهیة  املرافق 



*  واقع يف احدث منطقة يف باهشي شهیر .
. التجاریة واملواصالت  العدید من املراکز  *  منطقة نشطة و فیها 

املوقع :



٢٠٢١ , والتي   ٥٠٠ متر الی محطة املترو الجدیدة التي سوف تنتهي يف فبرایر    *
الی معظم مناطق مدینة   الثالث مباشرة مع وصولکم      سوف تصلکم باملطار 

     اسطنبول .

. AK BATI  ٢٠٠ متر الی مول * 

.  TEM ٣٠٠ متر الی الطریق السریع    *
. ٣٠ دقیقة الی مطار اسطنبول الجدید    *

. العالم  ٢ دقیقة الی ثاني اکبر مجمع للعب التنس يف    *
. ١٠ دقائق الی اکبر مرکز للمعارض يف ترکیا    *

. ٤٠ دقیقة الی ساحة تقسیم    *
. LIV ISTANBUL *  بجانب واحد من افضل املشايف يف اسطنبول 

٢٥ دقیقة الی بحر مرمرا .    *

القریب من املشروع : 



الیوم معنا  تواصل 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905373960460&text=Hello,%20can%20I%20get%20information%20about%20Sheraton Project

