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   حزاست ٍ پذیزش ضثاًِ رٍسی

   خزیذ اختصاصیهزکش

  رستَراى ٍ کافی ضاج

  چطن اًذاس گستزدُ اس ضْز سیثای استاًثَل

  تاضگاُ ٍرسضی اختصاصی

سیٌوا ٍ هزکش تفزیحی اختصاصی

  کلَج اختصاصی اتَهثیل ّای کالسیک

دقیقِ 30       : فاصلِ اس فزٍدگاُ جذیذ استاًثَل

دقیقِ  30(:    هیذاى تکسین)فاصلِ اس هزکش ضْز 

دقیقِ 8                :فاصلِ اس ایستگاُ هتزٍ

دقیقِ   40                :                       فاصلِ اس دریا

   استخز، سًَا ٍ اسپا

  هزکش تفزیحی تزای کَدکاى

  ضذ سلشلِ ٍ آتص سَسی

  دستزسی عالی تِ ٍسایل حول ٍ ًقل عوَهی

   هاسالک -ٍاقع در قسوت ارٍپایی

  ِهٌاسة تزای اخذ پاسپَرت تزکی

Maslak
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USD 609,000شروع قيمت از          111m2تا   269m2متراژ       خوابهيک های واحد 
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USD 675,000شروع قيمت از         114m2تا   183m2متراژ       خوابهدو های واحد 
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USD 1,450,000قيمت از  شروع                      242m2متراژ       خوابه 2.5واحد های 
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USD 1,550,000قيمت از  شروع                  269m2متراژ      خوابه 3.5های واحد 
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ٍاحذّای یک ضزٍع قیوت TL 1,741,000ضزٍع قیوت اس           154m2تا   164m2هتزاص       ٍاحذ ّای سِ خَاتِ

دالر 609،000اس  خَاتِ  
سٌذ هالکیت آهادُ

%  50تا پزداخت 

اسثاب کطی کٌیذ 

  12طزح پزداخت 

هاِّ پس اس تحَیل

طزح پزداخت
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 صَرت هیاًگیي هی تاضذ ٍ هوکي است سهاًی کِ ضوا ایي فایل را هطالعِ هی کٌیذ، قیوت ّای اعالم ضذُ تِ

.قیوت ّا تِ دلیل فزٍش ٍاحذ ّای کَچک تز ٍ ًَساى قیوت ارس تغییز کزدُ تاضذ

.تا ّوکاراى ها در ارتثاط تاضیذ  5005 520 552  90+لطفا تزای کسة اطالعات کاهل تز تا ضوارُ   


