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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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مشروع بانوراما بارك ..

مجمع سكني يقع في مدينة مودانيا 

الساحلية ، في مدينة بورصة الخضراء ..

مجمع بانوراما بارك ..

بإطالالته الساحرة على الساحل 

الجنوبي لبحر مرمرة وبإطالالته الرائعة 

على الجبال الخضراء ..

مجمع بانوراما بارك ..

بخدماته المتكاملة .. حيث الرفاهية 

والحياة العصرية الراقية ..



موقع المشروع

25 دقائقمنتصف المدينة

1.5 ساعةمطار صبيحة

10 دقائقمحطة الميترو

1 كمالعبارة البحرية
(التي تصل بمدينة اسطنبول)



المواصفات العامة

للمشروع

 (1+2) حتى (1+5) تقسيمات غرف الشقق

3 بلوكعدد األبنية ضمن المجمع

مسبح

كراج سيارة خاص

منطقة ألعاب أطفال

بورصة . مودانياالموقع

 (105) حتى M  (314) مساحات الشقق
2

مصاعد بانورامية مطلة على البحر

نظام أمان وكاميرات مراقبة

حديقة خاصة



إطالالت
مفتوحة على البحر



إطالالت ساحرة
على بحر مرمرة



مناظر طبيعية خضراء ..



إكســــاء
سوبر ديلوكس

عزل حراري لكامل األبنية
(داخلي وخارجي)



حديقة
ومساحات خضراء

زجاج عازل
للصوت والحرارة



مسبح
خاص بالمجمع



ألعاب لألطفال



مواقف سيارات خاصة ..



مطابخ بكسوة سوبر ديلوكس ..



نظام تدفئة حديث



غرف
بمساحات مدروسة



حمامات
من أفضل الماركات



الطابق األرضي

الطوابق العادية

المخططات
(B) و (A) المتعلقة باألبنية



طابق الدوبلكس (األول)

طابق الدوبلكس (األخير)

المخططات
(B) و (A) المتعلقة باألبنية



المخططات
(C) المتعلقة بالبناء

الطابق األرضي

الطوابق العادية



المخططات
(C) المتعلقة بالبناء

طابق الدوبلكس (األول)

طابق الدوبلكس (األخير)
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