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:ملاذا طرابزون

 تحظي مدينة طرابزون باهتامم كبري من السياح األجانب عىل الصعيدين السياحى والعقاري وذلك لتوفر املناخ املعتدل وغطائها النباىت الغنى وحقولها

.وجاملها الطبيعي والتاريخي ولذلك تجذب اكرث من 3,000,000 سائح سنويا اىل زيارتها

.اما بالنسبة لالستثامرات العقارية لالجانب ىف طرابزون تشهد زيادة ملحوظة خالل السنوات االخرية وتوافد العديد من الدوا العربية واالستثامر بها



من نحن:

 نحن رشكة مظفر انشاءات الرتكية تحرص عىل تحسن قطاع اإلنشاءات ىف 

 طرابزون بتصاميمها الفريدة العرصية وايضا نلعب حلقة الوصل بينكم

 وبني التجارب املعامرية األنيقة

 فريق عمل رشكة مظفر انشاءات يعلم جيدا التحديات التى تواجة 

 العمالء األجانب قبل رشاء القار ولذلك نحرص عىل تقديم الخدمات

.االزمة لجميع عمالءنا

ملشاهدة جميع

مشاريعنا اضغط عىل الرابط 

https://www.youtube.com/channel/UC7a8jQKyyjxiuoVaeHhzAyQ


نقدم لكم الحياة الرباقة تحت السامء الزرقاء والحياة البحرية مع لوحة طبيعية من الطبيعة واملساحات الخرضاء عىل البحر االسود



املناطق التي تضمن لك وقتا أكرث متعة وخلو ها من الضغط والضوضاء

الحياة الراقية السكينة والراحة



A B C
D



موقع املرشوع:

يقع املرشوع ىف مدينة طرابزون- يلنجاك - يومرا



Casa Marie
عدد البناء: 8 بناء 

املساحة: 18,000مرت مربع

 عدد الشقق : 256 شقة

● الشقق املتاحة: غرفة + صالون
● ٢غرفة + صالون                    
● ٣غرفة + صالون                    
● ٤غرفة + صالون                    

● ٥غرفة + ٢ صالون                    

:تاريخ التسليم

املرحلة االوىل: 06-2019 

املرحلة الثانية: 06-2020 
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دفعة اوىل %30 وقسط حتى 36 شهر

مقدم يصل حتىعند دفع %50 يتم استالم صك امللكية

 12,000$



Casa Marie
مشاريع لتحقيق أحالمكم



     30,25 m2

     13,55 m2

    8,75 m2

    3,40 m2

     14,70 m2 | 14,50 m2

    21,50 m2

    4,30 m2

    6,40 m2

    6,45 m2

    12,75 m2

    8,65 m2

تصميم الطابق

(املساحة الصافية 191.70 م² / املساحة اإلجاملية 145.20 م²) Cو A املجمعات

املطبخ

املدخل

الحامم

 غرفة نوم

 غرفة نوم رئيسية

 حامم رئييس

 حامم

ممر

رشفة

رشفة

 غرفة الجلوس



   40,75 m2

   8,25 m2

    2,30 m2

   16,30 m2 

   16,25 m2

   4 m2

   4,90 m2

   4 m2

   19,25 m2

(املساحة الصافية 146.75 م² / املساحة اإلجاملية 110 م²) B 2+1 املجمع

تصميم الطابق

غرفة الجلوس

املدخل

الحامم

غرفة نوم

 غرفة نوم رئيسية

 حامم رئييس

حامم

ممر

رشفة



   29,95 m2

   15,75 m2

   9,25 m2

     2,90 m2

    12,90 m2

    12,90 m2

   12,65 m2

   20,10 m2

   3,75 m2

   4,75 m2

   8,65 m2

   10,65 m2

   7,75 m2

تصميم الطابق

(املساحة الصافية   202.95م² / املساحة اإلجاملية 151.70 م²) B 4+1 املجمع

غرفة الجلوس

املطبخ

املدخل

الحامم

غرفة نوم

غرفة نوم

غرفة نوم

 غرفة نوم رئيسية

 حامم رئييس

حامم

ممر

رشفة

رشفة



     21,00m2

      4,50 m2

    14,55 m2

     11,50 m2

    6,50 m2

      27,50 m2

    13,75 m2 | 12,95 m2

    5,90 m2

    4,50 m2

    3,55 m2

1+1

2+1

تصميم الطابق

(املساحة الصافية82.44  م² / املساحة اإلجاملية 58.05 م²) D 1+1 املجمع

(املساحة الصافية 96.78 م² / املساحة اإلجاملية 68.15 م²) D 2+1 املجمع

  غرفة جلوس+مطبخ

   حامم

  غرفة نوم

 رشفة

املدخل

    غرفة جلوس+مطبخ

   غرفة نوم

مدخل

حامم

رشفة
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نحن نساعدك ىف ايجاد شقتك التى تحلم بها وفقاً مليزانيتك
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