


االتجاه الجديد
! Vira İstanbul للسعادة

 .Gül Proje İnşaat A.Ş باإلعت�د عىل التجربة الطويلة يف مجال البناء التي تقوم بها
املعروفة باملشاريع الفخمة واختيارها لألماكن الصحيحة تقوم باالشرتاك مع بلدية 

بيلكدوزو بإنشاء مرشوع Vira İstanbul عىل �وذج تخطيط املدن.

ويقع هذا املرشوع يف أهدأ مكان يف املنطقة وهو استث�ر عمالق من قبل بلدية 
Beylikdüzü. وحديقة وادي الحياة الساحرة واملغطاة بالنباتات الطبيعية عىل االمتداد 

الطويل يرفع الناس توقعاتهم نحو األفضل ويتقدم هذا املرشوع فوق كل التوقعات 
املعتادة عىل بقية املشاريع.

 West Istanbul وم� يزيد من مضاعفة قيمة املرشوع تواجده بجانب مركز ميناء
Marina إلرساء اليخوت يف Yakuplu التي تقع يف الجهة األوروبية وتنتظر فرصتكم 

الستث�ر الحياة الجديدة يف املناطق الخرضاء املمتدة نحو البحر األزرق الصايف.



عدة أنواء يف اتجاهنا !
مرشوع Vira İstanbul هو أك¹ املشاريع جاذبيا يف منطقة 

Beylikdüzü ويقع املرشوع داخل مساحة 92.000 مرتا مربعا 
و مجموع األبنية فيه 17 بناء وهناك مساحات واسعة بº كل بناء 
تجعلك تشعر بالسعادة والحرية ويف داخل كل بناء يوجد العديد 

من الشقة التي تبدأ من 1+1 أىل 1+4 ويحتوي كامل املرشوع 
1189 شقة و 31 محل يؤمن لكم حياة اجت�عية نشيطة ومتنوعة.

Àتد مرشوع Vira İstanbul من الساحل إىل وادي الحياة يف 
Beylikdüzü ويتميز هذا املرشوع عن الباقيº بأماكن الرتفيه 

والرياضية واملرافق الصحية وبقربه الكثÂ من الخدمات الحكومية .



مرشوع Vira İstanbul هو املكان املفضل الذي يختاره الناس 
لإلبتعاد عن ضجة وزحمة املدن وتلوث الهواء والبيئة . بدأت بلدية 
Beylikdüzü بالتجهيزات الالزمة إلنشاء أكرب حديقة يف إسطنبول 
حديقة وادي الحياة املجاورة للمرشوع وتبلغ مساحة حديقة وادي 

الحياة مليون مرتا مربعا ويتوفر فيها مساحات مخصصة لرتفيه 
والعديد من النباتات اليابانية والعطرية والطرق املخصصة 

للدراجات الهوائية واملشاة والشالالت والربك املائية وأحواض صيد 
السمك ومطاعم البحÂات وورشات فنية ومدرجات مرسحية . 

ومعها تنتظركم الحياة امللونة والجميلة.
 

مليون م2 وادي الحياة



 E-5 والطريق الرئييس Vira İstanbul مرشوع ºهناك سهولة يف الوصول ب
عرب عدة طرق فرعية Íدة دقيقتº ويسهل لسكان Vira İstanbul الوصول 

إىل العمل يف املدينة بشكل سهل وبإمكان الوصول إىل ساحل Kavaklı عرب 
سÂ عىل اإلقدام Íدة ال تتجاوز ثالث دقائق.

يتميز Vira İstanbul بإمكانية الحصول عىل هواء البحر النقي لقربه من 
الساحل. ال تفوت الفرصة ملن يريد االستث�ر يف Vira İstanbul بسبب 

التطور الرسيع والنقلة االجت�عية داخله . 

دقيقت  إىل الطريق الرئييس
E-5 وثالث دقائق إىل 

الساحل البحري 



تنتظركم يف Vira İstanbul حياة اجت�عية ال مثيل لها عرب السهول العشبية 
ضمن مساحة 92000 مرتا مربعا والصالت السين�ئية املكشوفة عىل الهواء 

الطلق وساحات االسرتاحة وألعاب األطفال وطرق املشاة واألحواض والحدائق ذات 
األشجار العطرية .

74000 م2 مساحات خرضاء 



يقع بالقرب من Vira İstanbul ثانوية أناضول باإلضافة 
إىل ثانوية العلوم وأماكن التعليم لكافة األع�ر والتي تبدأ 
من مرحلة الروضة إىل كافة املراحل الجامعية Íسافات ال 

تتجاوز مدتها خمسة دقائق .

إتجاه جديد لألطفال 
والشباب : الحرية !
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92000 م2 مساحة , 74000 م2 مساحة خرضاء
1189 شقة , 31 محل

الشقق من 1+1 إىل 4+1
دقيقتº إىل الطريق الرئييس E-5 , ثالث دقائق إىل الساحل

املجاور ألكرب حديقة يف إسطنبول
ملعب كرة السلة , ميادين سباق

رشفات تهوية , أماكن اسرتاحة , مالعب كرة مرضب
سين�ء مكشوفة , سهولة عشبية
مالهي لألطفال , أحواض سباحة
ساحة لياقة بدنية , ح�م بخاري

حديقة أشجار عطرية






