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لمحة قصيرة عن المشروع D1 :
يقع المشروع بالقرب من الطريق العام  E-5والذي ينطلق من الجزء االسيوي ويمر عبر الجزء األوربي
وتحديدا في منطقة بيلك دوزو  Beylikduzuواحدة من المناطق الهامة في مدينة إسطنبول كونها تمثل القلب
النابض لصناعة العقارات التجارية والتطورات المعمارية السريعة والقيمة اإلستثمارية المتزايدة  ،وقربها من
مشروع القناة البحرية الجديدة ( البوسفور الثاني ) حيث يقع مشروعنا على غربي القناة البحرية الجديد مما
يزيد نسبت النجاح االستثماري في هذا المشروع
يتمتع مشروعنا الجديد والمميز بتصاميم مبتكرة وخالقة وف ّعالة لتلبية طموحاتك وتوقعاتك ،وإضفاء الرفاهية
والرخاء واألناقة إلى نمط حياتك الخاص
 .مساحة المشروع  39.561متر مربع
 .مساحة بناء كليّة تصل إلى  362.584متر مربع
 .موزعة على  8ابراج كل برج ارتفاعه  41طابق
كما يحتوي على  2785وحدة انشائية من ضمنها  2683شقة سكنية( )3+1 ،2+1 ،1+1باإلضافة إلى
 102منطقة تجارية
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تغطي المناطق الخضراء والمتنزهات الخاصة باألطفال مساحة كليّة تبلغ  2.450متر مربع من ضمنها
 900متر مربع مخصصة لمناطق التواصل االجتماعي ،و 1.550متر مربع للمتنزهات

مميزات المشروع :
يمكنك التمتع بكل ماتحتاجة من حياة رائعة وصحية بسبب المساحات الخضراء المفتوحة سوف تشعر باألمان
والطمأنينة طوال الوقت بفضل توافر الخدمات األمنية المتطورة على مدار الساعة  7/24تستطيع الوصول
الى منزلك بسرعة فائقة دون الحاجة الى البحث الشاق عن مواقف للسيارة من خالل استخدام مواقفنا
الخاصة بالسيارات

محيط المشروع :
 .محطة الميترو & حافالت الميترو بوس يبعد مسافة سير على األقدام
 AUTOPIA .و اكبر معرض للسيارات يبعد مسافة سير على األقدام
 -E5 .مسافة سير على األقدام
 .مركز TUYAPللمعارض يبعد مسافة سير على األقدام
 .المسجد & العديد من المتنزهات يبعد مسافة سير على األقدام
 .الجامعات -المدارس الحكومية يبعد مسافة سير على األقدام
 .المدارس الخاصة يبعد مسافة سير على األقدام
 .المركز الصحي لألسرة يبعد مسافة سير على األقدام

وسائل الترفيه :
















نادي رياضي (جيم)
منطقة اإلستقبال
المتنزهات الخضراء
برك السباحة
صالون للتجميل
ملعب لكرة المضرب (التنس)
ملعب لكرة القدم
ملعب لكرة السلة
خدمات أمنية على مدار الساعة()7\24
نادي األطفال
نادي للحفالت
مناطق للعب
المطاعم & المقاهي
مواقف خاصة للسيارات
مراكز التسوق
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