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مدينة بورصة الخضراء ..
حيث تجتمع عراقة الماضي ..

وحداثة المستقبل ..
وسحر الطبيعة الخالبة ..



مجموعة إيبال العقارية ..

بدأت مجموعة إيبال العقارية نشاطها
في قطاع العقارات منذ عام ٢٠١٠ م .

وقامت بتنفيذ أعمال اإلنشاءات 
والبناء وبيع وشراء وتسويق العقارات

في عدة دول ( سوريا . األردن . تركيا ) .

إن مجموعة إيبال العقارية بفريقها 
المختص عززت نشاطها العقاري في 

تركيا بشكل كبير وأصبحت من أهم 
الشركات الرائدة في مجال التسويق 

العقاري وتنفيذ أعمال اإلنشاءات 
في تركيا .
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مجمع أيقونة بورصة

ماذا كنت تتمنى في منزل أحالمك ؟!

الجودة .. التصميم .. الراحة .. األمان .. 

الطبيعة الخضراء .. اإلطاللة البحرية الخالبة ؟!

اآلن .. كل ذلك وأكثر في مجمع أيقونة 

بورصة في مدينة مودانيا ..

الذي تم تصميمه من قبل أمهر المصممين 

والمعماريين في مدينة بورصة ..

ٌأيقونة بورصة .. اسم يجمع كل المعاني 

في كلمة واحدة !



موقع المشروع

25 دقائقمنتصف المدينة

1.5 ساعةمطار صبيحة

10 دقائقمحطة الميترو

1 كمالعبارة البحرية
(التي تصل بمدينة اسطنبول)



المواصفات العامة

للمشروع

 (1+3) حتى (1+4) تقسيمات غرف الشقق

15 بلوكعدد األبنية ضمن المجمع

مسبح مغلق ومفتوح

مواقف للسيارات

الخدمات والمرافق المتكاملة

بورصة . مودانياالموقع

 (160) حتى M  (346) مساحات الشقق
2

حديقة خاصة لكل شقة

7/24أنظمة أمان ومراقبة

أنواع الشقق (عادية . أرضية . دوبلكس)

   (5) M
2

مجهزة نظام البيت الذكي

حمام تركي وغرف ساونا

Smart system

صاالت رياضة



إطالالت مفتوحة
على ساحل بحر مرمرة



مشاهد غروب ساحرة
على ساحل بحر مرمرة



انسجام متكامل مع الطبيعة الخضراء ..



ُروح عصرية ولدت في أحضان الطبيعة .. ٌ



لمسات معمارية

أنيقة وعصرية



أيقونة بورصة

الحديثة



أنظمة أمان ومراقبة تهتم بكم على مدار الساعة 24/7 



مسبح مغلق ومفتوح خاص بالمجمع ..



صاالت رياضية ومراكز ترفيهية ضمن المجمع ..



ٌأيقونة بورصة .. اسم يجمع كل المعاني في كلمة واحدة !



شقق مجهزة بنظام

(Smart system) البيت الذكي



شـــــــقق

بمساحات تناسب الجميع



346 M
2

شقة دوبلكس

1+4



176.5 M
2

شقة دوبلكس

1+3



160 M
2

شقة عادية

1+3
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