
ربيع جديد يف إسطنبول



جامل الربيع لحياتكم





الحياة جميلة هنا

باشاك شهري 

يف  التطور  رسيعة  املثالية  املعيشة  منطقة  تعترب  التي  شهري  باشاك 
للمستثمرين  وتقدم  يوم  كل  إليها  جديدة  قيمة  تضيف   ، اسطنبول 

واملقيمني النموذج األكرث فائدة للمستقبل.
املنطقة التي طورت بنيتها التحتية االجتامعية والثقافية عىل مر السنني، 

تتمتع بالعديد من االمتيازات.

كاياشهري

مع تقديم خيارات غنية من املؤسسات الصحية إىل املؤسسات التعليمية 
واملراكز الثقافية وفرص النشاط االجتامعي ، أصبح جرس يافوز سلطان 
سليم أحد املراكز الجديدة للمدينة مع سهولة النقل إىل جميع نقاط 
املدينة وقربه من النقاط الرمزية مثل جرس يافوز سلطان سليم ومطار 

إسطنبول.



املعيشية  مبزاياها  أحبائك  حياة  تجمل  سوف  نيفبهار  لوكسريا 
واإلقليمية وتوفر مساحة معيشة مثالية يف منطقة أكملت تطوير 

اسطنبول. 

ستقيض بقية حياتك يف جو الربيع.

الزهور ستتفتح يف روحك ...

املوسم الذي يجمل حياتكم



رشفتك  من  للغابة  الالمتناهي  الجامل  مشاهدة  من  تشبع  لن 
الواسعة و مناطق املعيشة الفسيحة حيث ميكنك رؤية املناظر 

الطبيعية املورقة من كل نقطة من نقاطها.

الجامل  تضيف  طبيعية  مناظر 

عىل الحياة



مالعب أطفالنا، حيث سيلعب أطفالنا بأمان ويبنون مستقبلهم 

عىل ذكريات سعيدة، ستكون واحدة من أكرث النقاط امللونة 

يف لوكسريا نيفبهار. سوف تنترش سعادتهم عىل كامل حياتك.

سوف تعيش ربيع السعادة مع أحبائك.

املستقبل السعيد ألطفالنا



لوكسريا نيفبهار، متزج بني هندستها املعامرية األفقية املنخفضة 
االرتفاع مع مناظره الطبيعية الكبرية ، حيث يستخدم حوايل %07 

من موقع املرشوع كمساحة خرضاء.

توفر لك وألحبائك مساحة املعيشة األكرث قيمة يف املنطقة جنبا إىل 
جنب مع الجامل الطبيعي. تتمتع كايا شهري بقيمة غري مسبوقة 

للحياة.

األكرث قيمة يف كاياشهري



حياة مستقلة خاصة لكم

توفر حياة  والتي   ، نيفهار  لوكسريا  ستبدأ حياة جديدة متاما يف 

االرتفاع  املنخفضة  األفقية  املعامرية  بهندستها  ألحبائك  هادئة 

والحياة املستقلة بعيدا عن زحام املدينة.

ستوفر لك امتيازات الحياة البوتيكية جامال فريدا يف كل لحظة 

وتجعلك تتذكر يف كل فرصة أنك اتخذت الخيار الصحيح للمستقبل



الطبيعة قريبة منكم



أفضل  تقدم  األرسية،  الحياة  عىل  تستند  التي  نيفبهار  لوكسريا 

حياة ألحبائك مع خيارات شقق 2 + 1 و 3 + 1 و 4 + 1 مبساحة 

مرت مربع كبرية.

يتم تشكيل مستقبلك باالمتيازات مع إمكانيات مالعب األطفال 

امليش  ومسارات  املغلق  السباحة  وحامم  البدنية  اللياقة  وقاعة 

واألنشطة االجتامعية.

األفضل ألحبائكم



من  الراحة وحلول  نحو  بنهج موجه  املبنية  الجديدة  يف حياتك 

الجيل الجديد ستكتسب كل لحظة من حياتك قيمة مع لوكسريا 

نيفبهار.  

ستشعر أن جودة املعيشة تؤثر عىل حياتك كلها ، بدءا من منزلك.

الجودة والراحة أولويتنا





تفتح لوكسريا نيفبهار أبواب حياة جيدة مع مرافقها االجتامعية. 

يف هذه الحياة الجديدة التي تجلب الرياضة إىل مركز حياتك ، 

ستعيش حياة صحية مع أحبائك.

اللياقة  الرياضية يف غرفة  التامرين  سواء كنت تستمتع مبامرسة 

 ، الطلق  الهواء  يف  طويلة  ملسافات  وامليش  الركض  أو  البدنية 

فستحصل عىل لياقة بدنية مع الهواء النقي.

حياتكم ستعاىف مع الرياضة الصحة والسعادة يف كل 

لحظة يف حياتك



ستوفر لوكسريا نيبهار الصحة والنضارة بفضل الغابة املجاورة 

سوف  الصنوبر  أشجار  من  تصدر  التي  الفريدة  الروائح  لها. 

تنعش روحك.

الصحة والنضارة يف كل نفس

Bu katalogdaki bilgiler ve görseller tanıtım amaçlıdır. Luxera İnİaat gerekli gördüİü takdirde projede deİiİiklik yapma hakkına sahiptir.



مخططات الطوابق









تم وضع أسس رشكة لوكسريا للعقارات يف عام 5102 ومقرها 
يف اسطنبول وبدأت العمل يف قطاع البناء من أجل بناء مناطق 

سكنية وتجارية مع اسرتاتيجيتها الفاخرة التي ميكن الوصول إليها.

 من خالل أسهمها القوية وخرباتها الواسعة ورؤيتها املعتمدة
 وعقليتها املبتكرة وهيكلها التنظيمي ومستوى أدائها،

 تهدف إىل الوصول إىل أماكن مهمة يف املنصات الدولية
 وكذلك عىل املستوى الوطني يف وقت قصري

 وتزويد عمالئها مبساحات املعيشة
التي يحلمون بها.
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