İKİ MARİNA ARASI
ADALAR MANZARASI.
TERAS KULE’de bölgedeki başka hiçbir projede bulunmayan genişlikteki teraslarında jakuzi keyfi yaparken,
gözleriniz denizin ve gökyüzünün büyüleyici mavisiyle dolacak, bu büyüleyici silüet evinize konuk olacak.
Mavinin dinginliği, huzuru, ruhunuza ve bedeninize yansıyacak...
PENDİK MARİNA

DENİZ VE ADALAR
MANZARASINI
GENİŞ TERASINIZDA
YAŞAYIN.
Kim böyle geniş teraslı, jakuzili ve manzaralı bir
rezidans istemez ki?
TERAS KULE’de, deniz ve Adalar manzarasının eşsiz
harmonisine her açıdan hakim ve sadece size özel
bu teraslı rezidanslarda hayatın keyfini yaşayın.

MASMAVİ BİR MANZARA
YEMYEŞİL BİR DÜNYA.
Bir bahçe büyüklüğündeki teraslarınızda muhteşem manzara
eşliğinde ister sevdiklerinizle birlikte bir doğumgünü partisi
düzenleyin, ister jakuzinizin keyfini yaşayİn. Doğayla iç içe
olmak isteyenlerdenseniz bahçenizde çiçek yetiştirip,
domates, biber ekebilirsiniz.

İSTMARİNA ALANI

GÜN DOĞUMU DA, GÜN BATIMI DA
BİR BAŞKA GÜZEL.
Anadolu yakasının cazibe merkezi, parlayan yıldızı Kartal’da yükselen
TERAS KULE, günün her anı, yılın her mevsimi eşsiz manzarasıyla sizinle.
Gökyüzü bahçenizden ister sabahın tazeliğinde gün doğumunun, ister
akşamüstü dinginliğinde gün batımının keyfini çıkarın.

KENDİNİZE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRIN.
TERAS KULE, 5 yıldızlı otel konforu sunan A plus özellikleri, yüksek prestij sağlayan seçkin
donatılarıyla ayrıcalıklı yaşam vaadini gerçeğe dönüştürüyor. Yaşam konforunuz düşünülerek planlanmış
zengin sosyal ve sportif alanlarıyla günün her anını keyifle yaşayın.

BİR ASANSÖR MESAFESİNDE
ALIŞVERİŞ KEYFİ.
TERAS KULE’de, bir asansör mesafedeki ticari alanlarla, gün
içinde istediğiniz gibi alışveriş keyfi yaşayın. Yalnız TERAS KULE
sakinlerinin değil, bölgenin de alışverış ihtiyacını karşılayacak
birbirinden kaliteli mağazalar, markalı süpermarket, unisex
kuaför,kuru temizleme, kafe ve restoranlar sizi bekliyor...

KALİTELİ VE KEYİFLİ ALIŞVERİŞİN
VAZGEÇİLMEZ ADRESİ.
TERAS KULE’nin kafe ve restaurantlarla çevrili meydanında, dostlarınızla
keyifle vakit geçirebileceğiniz bir yaşam sizi bekliyor...

HAYATIN MERKEZİNDE; TERAS KULE!
E-5 üzerinde, Kartal köprüsünün hemen yanında bulunan
TERAS KULE, Kartal sahil şeridine yakınlığıyla ön plana çıkıyor.
Yapılması planlanan ve bitirildiğinde Akdeniz çanağının en
büyük mega yat marinası olacak olan İstMarina ve Pendik Marina
arasında yer alan konumu, yakın zamandaki yatırımlarla
70 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan Sabiha Gökçen
Havalimanı’na çok yakın.
Körfez geçişini kısaltan Osman Gazi Köprüsü ile Kartal’dan
Yalova 30 dakika, Bursa ise 50 dakika mesafede. Türkiye’nin
sanayisinin %40’ının yer aldığı Gebze, Yalova, Bursa ve İzmir
bölgeleri, yeni ulaşım alternatifleriyle artık ulaşılması
çok kolay durumda.

• Pendik Marina 3 km
• İstMarina AVM 2 km
• Sahil 1.8 km
• Kartal Metro İstasyonu 600 m
• Sabiha Gökçen Havalimanı 8 km
• İDO Bostancı 8 km
• Kartal Adliye Sarayı 3 km
• İDO Kartal 3.5 km
• Bağdat Caddesi 5 km
• Yunus Hızlı Tren İstasyonu 1.8 km
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www.dapyapi.com.tr
Topselvi Mahallesi, Topselvi Caddesi, No: 95 Kartal İstanbul

WHATSAPP: 0549 806 40 09

DAP Yapı bu projede bulunan planlar ve detaylar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu broşürde yer alan detay ve donanımlar yalnızca tanıtım ve görsel amaçlı
olup, her türlü çizim, fotoğraf ve projeler inşa edilecek yapı için yalnızca bir tasarımdan ibarettir. Satın alacağınız gayrimenkulün tatbikat projesi, bu yapı için alınmış inşaat ruhsatının ekindeki ilgili idarece
onaylanmış projedir. DAP Yapı’nın sorumluluğu yazılı talimatlarınıza ve sözleşme eki teknik şartnamenize göre gayrimenkulün imalatını yapmakla sınırlıdır.

