
ICB 177 
شرکة االستشارات العقاریة

األولی يف ترکیا



عـدد الطوابـق يف املجمع: 41 طابقـًا.
عدد الشقق يف الطابق: 4 شقق فقط.

مشروع سکني يف قلب مدینة اسطنبول
مع اطالالت ساحرة یلع منطقة مسلك و غابات بلغراد

جاهز للسکن



Kağıthane فرصة استثماریة رائعة يف منطقة
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جاهز للسکن

لیرة ترکیةتبدأ من 1.155.000

ICB 177 



أسباب تدعوك لالستثمار :
Kağıthane فرصة استثماریة رائعة يف منطقة -

- یقع املشروع يف منطقة التجدید العمراني .

 - شقق متوفرة بمساحات من غرفتین و صالة حتی اربع غرف و صالة مع شقق دوبلکس .

- مجموعة کاملة من املرافق االجتماعیة و الخدمات يف املشروع .

- مسافة سیر یلع االقدام للمواصالت و وسائل النقل العام .

10 -  دقائق ملنطقة بشکتاش و 12 دقیقة ملیدان التقسیم .
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املرافق املخصصة للمقیمین وتشمل:

- محالت تجاریة تخدم املنطقة .

- مسبح داخلي کبیر .

- حمامات و حدائق زخرافیة .

- خدمات ترفیهیة و اماکن استرخاء .

- اماکن ملمارسة ریاضة لوح التزلج .

- مالعب لالطفال .

- مالعب کرة القدم و کرة السلة .

- اماکن اللعاب السکواتش و البلیاردو و التنس و السهام .

- مرکز العاب و غرفة سینما .

- نادي ریاضي, ساونا .

- مناطق ترفیه و غرفة مناسبات .

- 400 متر مربع سطح یخدم کل بناء .

- موقف للسیارات مخصص لکل شقة .

- حراسة و کامیرات مراقبة مسجلة 24 ساعة .

- و الکثیر من الخدمات املمیزة .

عن املوقع :
تقع هذه الشقق يف منطقة کاغیت هانة يف اسطنبول ، وتتمتع بإطالالت خالبة 

تتجه نحو غابة بلغراد ، يف منطقة سکنیة هادئة مناسبة للعیش یلع مدار السنة 

يف املدینة. تقع کاغیت هانة يف الجزء الخلفي من شیشلي  بجوار مسلك  و 

لیفینت  ، وهي منطقة تخضع لعملیة تطویر عمراني  مما یجعل أسعار العقارات 

ترتفع يف املستقبل القریب - مما یجعل هذه الفرصة ال تفوت.

تقع هذه الشقق يف منطقة کاغیت هانة يف اسطنبول ، وتتمتع بإطالالت خالبة 

تتجه نحو غابة بلغراد ، يف منطقة سکنیة هادئة مناسبة للعیش یلع مدار السنة 

يف املدینة. تقع کاغیت هانة يف الجزء الخلفي من شیشلي  بجوار مسلك  و 

لیفینت  ، وهي منطقة تخضع لعملیة تطویر عمراني  مما یجعل أسعار العقارات 

ترتفع يف املستقبل القریب - مما یجعل هذه الفرصة ال تفوت.

10 دقائق عن محطة مترو سیران تیبیه   

3 دقائق عن مول وادي اسطنبول   

800 متر عن طریق TEM  السریع .   

25 دقیقة عن مطار اسطنبول الجدید.   

8 کم ملنطقة بیشکتاش    

9 کم عن میدان تقسیم   

5 دقائق ملنطقة مسلك الراقیة    
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مخططات الشقق :
شقق ثالث غرف و صالة تبدأ مساحاتها من 163 متر مربع 

شقق ثالث غرف و صالة دوبلکس تبدأ مساحتها من 144 متر مربع  

شقق اربع غرف و صالة تبدأ مساحتها من 249 متر مربع 
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