
:  منتجع بمنظر رائع على البحر

 فً تقع التً شقتك، فً وممتاز هادئ مناخ داخل نفسك تخٌل

 وحمامات مختلفة أشجار أنواع من حدٌقة داخل النبق، خلٌج منتصف

 السكن تجربة لتوفٌر المكان هذا تصمٌم تم وفقد والبحٌرات، السباحة

.الراقً

 المفرطة بالراحة فوري شعور ٌراودك الشقق، دخول وعند

 الضوء تجلب واسعة نوافذ مع الحدٌث التصمٌم خالل من والرفاهٌة

 .الجرٌئة االلوان مع وبسٌط مرٌح رائع والمنظر .للشقة واإلنارة

 خالل من والدفىء بالنقاء إحساس وتعطً مفتوحة مساحات وهً

 لخلق البسٌطة المعمارٌة العناصر استخدام تم حٌث الطبٌعً، المنظر

.أصلٌة بٌئة

 %20 تتعدى البناء ومساحة مربع متر ألف 51 مساحته والمشروع

.المنطقة من

 .الفندق إدارة خالل من التأجٌر خدمات خالل من العقار قٌمة وتتزاٌد

 حمامات على تطل ارضى شقق أو البحر على تطل الشفق ومعظم

 شروق ترى حٌث النتجع هذا فى الشقق جمٌع وتستفٌد .سباحة

.سٌناء جبال بٌن وغروبها البحر من الشمس

  .الخالبة بالطبٌعة االستمتاع تستطٌع حٌث موقع أفضل داخل فأنت

 البحر فً الطبٌعٌة والوانها المرجانٌة بالشعب االستمتاع اٌضا ٌمكنك
.األحمر

منتجع الفٌو
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262,000 EGP :تبدا من  االسعار 
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Up here is where I want to be!

.األرض مساحة إجمالً هو مربع متر ألف 51•

.المساحة من فقط %20 بناء تم •

.كبٌرة سباحة حمامات أربعة •

.لألطفال سباحة حمام •

.بحٌرات •

.وغرفتٌن غرفة من وشقق استودٌوهات•

.للبحر رائع بمنظر عالٌة أسطح •

/.واألعلى األول الدور /البحر على ٌطل شقق جمٌع •

.نجوم 3 فندق فً منتجع •

 غسٌل –غرف خدمة –مطعم –جٌم صالة –محالت •

 ومكان مركزٌة فضائٌة قنوات –انترنت خدمة –المالبس

.السٌارات التتظار

.برسوم للشاطئ الدخول •

.مالبس غسالة تركٌب •

.أدوار بأربعة مبانً •
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 50متر مربع وواحد غرفة نوم  44استودٌوهات متر مربع 66غرفة نوم  1
متر مربع

متر مربع 90غرف نوم   2

غرفة معٌشة ملحقة بغرفة النوم 1•

مطبخ مفتوح تصمٌم  1•

امرٌكى

حمام 1•

بلكونة 1•

غرفة نوم 1•

غرفة معٌشة 1•

مطبخ تصمٌم امرٌكى ملحق به غرفة  1•

طعام

حمام 1•

بلكونة 1•

غرف نوم 2•

غرفة معٌشة 1•
مطبخ  تصمٌم امرٌكى ملحق به  1•

غرفة طعام

حمام 1•

بلكونة 1•
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النفقات اإلضافٌة

:السداد النقدي

النقديمن السداد % 100خصم على % •

:األقساط

:المرحلة األولى

.مبلغ مقدم عند التعاقد% 40 •
.أقساط بدون فوائد خالل عام واحد% 60 •

:المرحلة الثانٌة

.مبلغ مقدم عند التعاقد%  40•
.  شهر 18أقساط ربع سنوٌة بدون فوائد خالل 10 •

:المرحله الثالثه

.مبلغ مقدم عند التعاقد% 40 •

(.  شهور 36)سنوات  3قسط بدون فوائد عبر  12فً % 60إجمالً •

:خصم الشراء المتعدد

أكثرخصم  خاص على شراء وحدتٌن أو 

التسلٌم فوري

نظام الدفع

:الصٌانة مصروفات

 المساحات جمٌع وتنظٌف عامة صٌانة :المحتوٌات 

 العامة واإلضاءة والحدائق السباحة وحمامات السكنٌة

 24 لمدة واألمن الحشرات وإبادة المهمالت وجمع

 .ٌومٌا   ساعة

 %10 مع السنة فً مربع متر لكل مصري جنٌه 65%

  .سنوٌة زٌادة

 :والكهرباء المٌاه مقاٌٌس

  .لكلٌهما مصرٌا جنٌه 4000

:(اختٌاري) المالئمة األثاث مجموعات

 الهواء وتكٌٌف واألجهزة بالكامل األثاث :المحتوٌات 

 –الفوط –السرٌر مالءات) المنزلٌة واألساسٌات
  .والتركٌب والتسلٌم المطبخ وتركٌب (الخ ... األطباق

 غرف وعدد العقار مساحة على المختلفة األسعار تعتمد

.النوم
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المشروع المرافق المسافات

.2013 ٌانٌر 1 فً التسلٌم•

.الشقق لجمٌع مجانٌة هواء تكٌٌف وحدات •

.2013 عام الفندق افتتاح•

 للتسوٌق الشٌخ شرم شركة إدارة •
  .ممتازة بعائدات التأجٌر خدمة العقارىتوفر

.سباحة حمامات أربعة•

.لألطفال سباحة حمام •

.صناعٌة بحٌرات •

.المالبس غسٌل وخدمة غرف خدمة •

.مركزٌة فضائٌة قنوات •

.السٌارات ركن أماكن •

.المٌاه دورة فً غساالت تركٌب •

.األطفال ملعب •

.ٌومٌا   ساعة 24 لمدة أمن •

.برسوم الشاطئ دخول •

.انترنت خدمة •

.جٌم صالة •

.سكنٌة أسطح •

.مطاعم •
ماركت سوبر •

  الجولف لمكان بالسٌارة لدقٌقتٌن القٌادة •

(18PGA).

 نٌق شواطئ إلى دقائق لخمس القٌادة •

.نبق فً السٌارات انتظار وأماكن

.نعمة خلٌج حتى دقٌقة 15 لمدة القٌادة •

 تسوق منطقة أكبر حتى دقٌقة لمدة القٌادة •

.ستارز سٌتً وهو المستقبل فً

.نبق مدٌنة مركز حتى لدقٌقتٌن القٌادة •

 الشٌخ شرم مطار حتى دقائق 6 لمدة القٌادة •
  .الدولً
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استشارة

.                                  بالطبع على العمٌل االنتظار الى ان ٌكتمل االنتهاء من تجهٌز العقار حتى ٌمكن تسلٌمه  

فرٌق عمل شركة شرم الشٌخ للتسوٌق العقارى فرٌق عمل ممتاز ٌقوم بمتابعة العمالء وابالغهم باخر التطورات التى  

.تم االنتهاء منها فى العقار
لالجابة على استفسراتكم برجاء االتصال بنا .

 

لالتصال بنا     

شركه شرم الشٌخ للتسوٌق العقارى

فرع خلٌج نعمه
شارع السلطان قابوس محالت 

مواعٌد  24االوركٌدٌا محل رقم 
العمل طوال السبوع من الساعه 

م12ص الً الساعه الـ 10الـ

01227676650: تلٌفون

0693666080: فاكس

coordinator@sharmelsheikhrealestate.com
www.sharmelsheikhrealestate.com

شركه شرم الشخ للتسوٌق العقاري

الفرع الرئٌسً

ساعات العمل من العاشرة صباحا 
حتً السادسه مساء

ب شارع الخزان ،  16مبنً 
الهضبه

01227676650: تلٌفون 
069666080: فاكس 
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