
االستثمار العقاري الذكي يجمعنا
بالبانوراما الخالبه

�شركة فاليو اجننرينك وانرجي



والطبيعة  التركية  والمعالم  الرومانسية  عشق 
سماءها  تكسو  التي  والغيوم  الهادئة  الريفية 

كالبانوراما الحالمة تعيشها في شمال غرب تركيا. 
جبل  بها  الجغرافية،  بطبيعتها  سكاريا  تتميز 
معشوقيا الذي تهوي اليه القلوب من جميع الجهات 
التزلج  رياضة  لممارسة  العالم  وأقطار  التركية 
في  نهر  اكبر  ثالث  بها  ويمر  كارسو  بشالل  وتشتهر 

تركيا وهو نهر سكاريا.

سكاريا
SAKARYA



يضمن لك مشروع صحوبه االستثمار العقاري الذكي

بمساحة  مباني   4  - شقة   96 يتضمن  حيث 
اجمالية للمشروع 17،637 متر مربع ومساحة 

اجمالية لكل شقة 183 م2.

ما يميز المشروع:

ضد  الالزمة  والمعايير  الشروط  وفق  صمم 
الزالزل.

وكذلك  الشقق  بين  العازل  بوجود  اهتممنا 
بين الغرف واألرضيات .

جم وسونا.

أرقام سرية عند المدخل. 

جهاز صوت وصوره داخل الشقة .

مواقف سيارات مغلقة لمالك الشقق. 

مواقف خارجية للزوار.

كاميرات حول المبنى.



حرصنا لراحتكم من خالل دراسات الجدوى ان تكون قريبا من: 
• متر(  المسجد                                                               	100(

• كيلو( مركز المدينة                                                               	2(
• دقيقه مطار صبيحة  	25

• دقائق بحيرة صبنجه 	10

• متر( السوبر ماركت 	500(

• كيلو( المول التجاري 	2(
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مخطط الشقة نموذج )1(

المجموع                           183.72 ممساحة موقف السيارة وصالون الرياضة 39.85 م

مدخل الشقة
7,56 م2

الممر
6،24 م2

المطبخ
13٫27 م2

الحمام 1
2،64 م2

الحمام 2
5،80 م2

الغرفة 1
11،52 م2

الغرفة الماستر
15،32 م2

الحمام الماستر
3،23 م2

البلكون 1
4،20 م2

البلكون 2
14،00 م2

الغرفة 2
10،35 م2

المساحة المشتركة مصعد
10،30 م2

غرفة المعيشة
33،44 م2



مخطط الشقة نموذج )2(

المجموع                           183.72 ممساحة موقف السيارة وصالون الرياضة 39.85 م

مدخل الشقة
7,56 م2

الممر
6،24 م2

المطبخ
13٫27 م2

الحمام 1
2،64 م2

الحمام 2
5،80 م2

الغرفة 1
11،52 م2

الغرفة الماستر
15،32 م2

الحمام الماستر
3،23 م2

البلكون 1
4،20 م2

البلكون 2
14،00 م2

الغرفة 2
10،35 م2

مصعدالمساحة المشتركة
10،30 م2

غرفة المعيشة
33،44 م2



البانورما الخالبة





الفخامة والجودة ما يميزنا دائمًا
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�شركة فاليو اجننرينك وانرجي

شركة هتز للتجارة العامة والمقاوالت
H  i  t  z    T  r  a  d  i  n  g   C  o .


