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بھاری  زيبايی 
در زندگی شام





زندگی در اینجا زیبا می باشد

)BASAKSEHIR( باشاک شهیر

منطقه زندگی ایده آل استانبول باشاک شهیر )BASAKSEHIR( که به رسعت 
در حال توسعه می باشد، روز به روز به ارزش خود می افزاید و سودمندترین 

وضعیت آینده را به رسمایه گذاران و ساکنان خود ارائه می دهد.
منطقه ای که زیرساخت های فرهنگی - اجتامعی خود را در طول سالیان 

توسعه داده است، دارای امتیازات بسیار زیادی می باشد.

)KAYASEHIR( کایا شهیر

در جنب گزینه های غنی از سازمان های بهداشتی تا موسسات آموزشی، از مراکز 
فرهنگی تا امکانات فعالیت های اجتامعی ارائه شده، این منطقه با سهولت 
حمل و نقل به متام نقاط نمادینی شهر، مانند بیامرستان چام باشاک شهیر 
 ،)SAKURA SEHIR( و بیامرستان شاکورا شهیر )BASAKSEHIR ÇAM(
پارک طبیعت شام الر ),CAMLAR TABIAT PARKI(، فرودگاه آتاتورک و 

فرودگاه استانبول به یکی از مراکز جدید شهر تبدیل شده است. 



LUXERA نو بھار )LUXERA NEVBAHAR( با زندگی و مزیت های 

و مزيت ھای منطقه ای خود زندگی عزيزان شام را زيبا منوده و ايده آل 

ترين فضای زندگی در منطقه ای از استانبول که توسعه خود را تکميل 

منوده است را ارائه می دھد.

باقيامنده عمر خود را در حال و ھوای بھاری خواھيد گذراند.

گلھا در روح و روان شکوفا خواھند...

فصلی که زندگی شام را زیبا می مناید



شام منی توانید از متاشای زیبایی های بی پایان جنگل در مناطق 

زندگی بزرگ و بالکن وسیع خود که می توانید مناظر رسسبز را از 

هر نقطه مشاهده کنید سیر شوید.

چشم اندازی که زیبایی را به 

زندگی می بخشد



زمین های بازی کودکان ما، جایی که کودکان ما با خیال راحت 

بازی می کنند و آینده ی خود را با خاطرات شاد وخوش آنجا می 

 LUXERA( سازند، یکی از رنگارنگ ترین نقاط لوکسیرا نو بهار

NEVBAHAR( خواهد شد. شادی و خوشی آنها در رسارس زندگی 

شام هم پخش خواهد شد. 

بهار خوشبختی را در کنار عزیزانتان تجربه خواهید منود.

آینده ى شاد و خوشبخت 

فرزندامنان



لوکسیرا نو بهار )LUXERA NEVBAHAR( معامری افقی کم ارتفاع 

خود را با چشم انداز وسیع خود که تقریباً 07٪ از مساحت پروژه را به 

عنوان فضای سبز استفاده منوده ترکیب می کند.  

ارزشمندترین فضای زندگی منطقه را در کنار زیبایی های طبیعی به 

شام و عزیزانتان ارائه می کند. در کایا شهیر )KAYASEHIR( ارزش بی 

سابقه ای از زندگی که قبال مشاهده نشده ایجاد می شود.

بهار خوشبختی را در کنار عزیزانتان 

تجربه خواهید منود.



یک زندگی ویژه ى مستقل برای شام

 LUXERA( شام یک زندگی کامالً جدید را در لوکسیرا نو بهار

NEVBAHAR( آغاز خواهید کرد که با معامری افقی کم ارتفاع 

و زندگی مجزا شده به دور از هرج و مرج شهر، زندگی آرامی را به 

عزیزانتان ارائه می دهد. 

امتیازات زندگی بوتیک زیبایی های منحرص به فردی را در هر لحظه به 

شام ارائه می دهد و باعث می شود در هر فرصتی به یاد بیاورید که 

انتخاب درستی برای آینده منوده اید.



طبیعت در کنار شام می باشد



بھرتين ھا برای عزيزان شام

لوکسیرا نو بهار )LUXERA NEVBAHAR( که زندگی خانوادگی 

را اساس کار خود قرار داده، با آپارمتان های 2+1، 3+1 و 4+1 با 

مساحت های وسیع بهرتین زندگی را برای عزیزان شام ارائه می دهد. 

آینده شام با امتیازات زمین بازی کودکان، سالن تناسب اندام، استخر 

شنای رسپوشیده، مناطق پیاده روی و امکانات فعالیت های اجتامعی 

شکل می گیرد.



در زندگی جدید شام که با رویکرد راحتی و راه حل های نسل 

جدید ساخته شده است، هر لحظه از زندگی شام با لوکسیرا نو بهار 

)LUXERA NEVBAHAR( ارزش پیدا می مناید.

شام احساس خواهید کرد که یک زندگی با کیفیت از خانه شام رشوع 

شده و بر کل زندگی شام تأثیر می گذارد.

کیفیت و راحتی اولویت ماست 





لوکسیرا نو بهار )LUXERA NEVBAHAR( با امکانات اجتامعی 

خود درهای یک زندگی با کیفیت را می گشاید. در این زندگی جدید 

که ورزش را به مرکز زندگی شام می آورد، در کنار عزیزانتان زندگی 

ساملی را سپری خواهید منود.  

در صورت دلخواه از انجام ورزش در سالن تناسب اندام لذت بربید 

ویا در صورت دلخواه با دویدن و پیاده روی در فضای باز و همراه با 

هوای تازه شادابی به دست خواهید آورد.

زندگی شام با ورزش بهرت خواهد شد 
سالمتی، شادی و خوشبختی 

در هر رضبه بازو



لوکسیرا نو بهار )LUXERA NEVBAHAR( با جنگلی که در کنار 

کرد.  خواهد  عرضه  نفسی  هر  در  را  طراوت  و  دارد سالمت  خود 

رایحه های بی نظیری که از درختان کاج برمی خیزد روح شام را 

تازه می مناید.  

سالمتی و طراوت در هر نفس



طرح های طبقات 









 LUXERA( پایه های دفرت مرکزی امالک و مستغالت  لوکسیرا

GAYRIMENKUL( در سال 5102 میالدی در استانبول گذاشته شده و با 

اسرتاتژی لوکس قابل دسرتسی خود فعالیت خود را در بخش ساخت و ساز 

ساختامنی به منظور ساخت و ساز مناطق مسکونی و تجاری آغاز منوده است. 

با رسمایه قوی خود، تجربه گسرتده و وسیع، چشم انداز آینده نگر اتخاذ 
شده و با ذهنیت نوآورانه، ساختار سازمانی که به موازات آن توسعه 

یافته و سطح عملکرد به دست آمده، قصد دارد در مدت زمان 
کوتاهی به مکان های مهم در پلتفرم های ملی و بین 

املللی دست یابد و فضاهای زندگی رویایی را 
به مشرتیان خود ارائه دهد.
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