
RIGHT HOME 73



يتألف المشروع من أبنية مختلفة االرتفاعات عددها ستة

وتضم ما مجموعه 1400 شقة سكنية باإلضافة إىل برج

مخصص ليكون أوتيل بمساحة كلية للمشروع تبلغ 42.000

مترمربع.
ستكون المحالت التجارية والمطاعم والمقاهي المنوعة في
الطابقين األولين من كل بناء وذلك لضمان توفير كامل

احتياجات السكان من جهة والحرص عىل تقديم نمط جديد

من الحياة االجتماعية لساكني هذا المكان الرائع.
الشرفات المشتركة في كل بناء تضمن لكم ولعائلتكم حياة

صحية منعشة واوقاتًا مسلية مع الجيران.
أيًضا الحدائق التي تتوسط المشروع تمنحه نمًطا من الفخامة

والجمال تجعله متفرًدا عن كل ما حوله من المشاريع األخرى.
أنظمة الحماية من الزالزل وكاميرات المراقبة واألمن يعملون

من أجلكم 24 ساعة عىل مدار اليوم.



موقع المشروع في منطقة غونشلي عىل الطريق السريع
باسن اكسبرس عصب اسطنبول الواصل بين أهم طريقين
رئيسيين وهما طريق TEM الدولي وطريق E5 الذي يضم
خط المتروبوس أهم وسيلة مواصالت عامة في اسطنبول.

إضافة إىل ذلك يعتبر طريق باسن اكسبرس وجهة

المستثمرين األوىل في اسطنبول ألنه واعد جًدا في مجال

االستثمار العقاري وخصوًصا في السنوات القليلة القادمة.

يتميز المشروع بضمان تأجير لمدة 3 سنوات مع عائد أرباح

ثابت 10% وبعد ذلك يمكن تمديد عقد التأجير حتى 20 سنة

بعائد أرباح متغير.

سيتم إنشاء محطة مترو بالقرب من المشروع وهذا سيقدم

الكثير من التسهيالت للتنقل في اسطنبول وخاصة في

ساعات االزدحام المروري.



يضم المشروع مرافق اجتماعية وترفيهية

متكاملة من أجل راحتك وسعادتك أنت
وعائلتك، مثل الحدائق وساحات األلعاب
والمطاعم وممرات المشي والنادي الرياضي

وغيرها من الخدمات الرئيسية.







أنماط الشقق







لمحة عن الشركة 

Right Home هي شركة رائدة متخصصة في االستشارات والوساطة
العقارية توفر لكم فرص بيع عقاراتكم وشراء المنازل الذكية والفاخرة

والمكاتب األنيقة والمباني الحديثة وتقدم لكم جميع الخدمات

االستشارية. مقرنا الرئيسي في مدينة اسطنبول في تركيا. 
تتميز Right Home بإتاحة الفرصة لكم لعرض عقاراتكم التي ترغبون
ببيعها من خالل موقعها اإللكتروني، إىل جانب خدمات شراء عقاراتنا

المتميزة في أنحاء المدن التركية والمتنوعة ما بين شقق وفلل ومكاتب.
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