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TKGA-228 :کذ پزوصه   ذ بيابي كو گزوپتكينبا  استانبول دررا  دخانه رويايي خو
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TL 701,000شريع قیمت از            54m2تا   89m2متراژ         ياحد َای یک خًاتٍ     

   حزاست و پذيزش ضبانه روسی
  رستوران و کافي ضاپ
  سينمای خانگي و سينمای اختصاصي
   اتاق موسيک و مهماني
  اتاق جلسات
  چطم انذاس سيبای دريا
  باضگاه ورسضي اختصاصي

دقيقه 40      : فاصله اس فزودگاه جذيذ استانبول
دقيقه 40       : فاصله اس فزودگاه سبيها

دقيقه  30  (:   ميذان تكسيم)فاصله اس مزکش ضهز 
دقيقه 10               :متزوبوسفاصله اس ايستگاه 

دقيقه  5                   :            فاصله اس دريا

   استخز، سونا و اسپا
  ضذ سلشله و آتص سوسی
  دستزسي عالي به وسايل حمل و نقل عمومي
    اسكودار  -واقع در قسمت آسيايي
  مناسب بزای اخذ پاسپورت تزکيه

ÜSKÜDAR
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TL 6,200,000شروع قیمت از           157m2تا   213m2متراژ       های دو خوابهواحد 
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TL 6,000,000شروع قیمت از           181m2تا   207m2متراژ       واحد های سه خوابه
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TL 8,000,000قیمت از  شروع  235m2متراژ      چهار خوابههایواحد 



www.tekincogroup.com+90 5525205005Unit 1907, 19th Floor, Nurol Tower, Şişli, Istanbul tekincogroup

TL 15,000,000قیمت از  شروع              384m2متراژ           خوابهپنج واحد های 
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از  ياحد شريع قیمت 

لیر 6،000،000
سىد مالکیت آمادٌ

%  50تا پرداخت 

اسثاب کشی کىید 

  36طرح پرداخت 

ماٍَ پس از تحًیل

طرح پرداخت
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 صًرت میاوگیه می تاشد ي ممکه است زماوی کٍ شما ایه فایل را مطالعٍ می کىید، قیمت َای اعالم شدٌ تٍ

.قیمت َا تٍ دلیل فريش ياحد َای کًچک تر ي وًسان قیمت ارز تغییر کردٌ تاشد

.تا َمکاران ما در ارتثاط تاشید  5005 520 552  90+لطفا ترای کسة اطالعات کامل تر تا شمارٌ   


