
 اثينا جانب البحر
 ريفيرا ريسيدنس



 املنطقة

رينزو معمارى   صممه  ثقافى  مركز  هو  نيارخوس   ستافروس  ملؤسسة  الثقايف   املركز 
 بيانو. قد استعاد  أفضل قطع األراضي البحرية يف الضواحي اجلنوبية ، والتي تطل على
 مدينة أثينا كلها . اليوم مت حتويل منطقة  حدائق ستافروس نيارخوس   الى موطن املبانى

  احلديثة  الذي يضم ايضا مكتبة اليونان الوطنية واألوبرا الوطنية اليونانية

 يقدم منتزه (حديقة) ستافروس نيارخوس العديد من املفاجآت. ميكن للضيوف الراحة
دائرية متاهة  استكشاف  أو  لذلك  خصيصا  مصممة  جلوس  مناطق  فى  خاص   بشكل 
مثالية احلديقة  املبتكر.  للتصميم  اإلبداعية  املالعب  يف  اللعب  لألطفال  ميكن   قريبة. 
أو باملشي  االستمتاع  من  سيتمكنون  الذين   ، املواطنني  جلميع  أيضا  ولكن   ،  لألطفال 
 ممارسة الرياضة أوحضور احلفالت املوسيقية واملعارض والعديد من الفعاليات األخرى

 مثل املهرجانات ، األفالم ، االوبرا والعروض املوسيقية  و الباليه



P e t r a l o n a

K a l l i t h e a

M o s c h a t o

F a l i r o

P i r a e u s

T a v r o s

 ريفيرا ريسيدنس

 ريفيرا ريسيدنس

 يتكون ريفيرا ريسيدنس من ٩ شقق متتد على اربعة ادوار

 شقق دوبلكس من غرفتني وثالث غرف نوم تقع يف الطابق
األرضي والطابق االوسط (امليزانني ) مع شرفات كبيرة

أرضية    والثاني  األول  الدور   نوم يف  بغرفتي   ٤ شقق  
"بشرفات "جولييت

ذو والرابع  الثالث  بالدور   ( (دوبلكس  مزدوجة  شقق   ٣ 
شرفات كبيرة

 
مطبخ  ، مصقولة   خشبية  بارضيات  مصنوعة  الشقق   جميع 
خالط إيطالي  كروم  صنبور  عالية  بجودة  مفصل   إيطالي 
 وحوض ستانلس ستيل. احلمامات مصنوعة من بالط اخلزف
اتصاله عبر بفضل  للغاية  املبنى مؤمن  اإليطالي.   (البورسلني) 

نظام  فيديو  داخلي
  

 موقع رئيسى
يوفر و  رئيسية مع خطوط مواصالت مريحة   يقع فى منطقة 
ريفييرا ريزيدنس وسائل مواصالت  سريعة وفعالة  عبر أثينا
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A T H E N S



D O I R A N I S  S T R E E T

GF2

دوبلكس ٣ غرف
ثالث غرف نوم

اثنني حمام
مساحة مغطاة ١١٤٫٥ متر مربع

حديقة مبساحة ٦٥ متر مربع
مساحة اجمالية ١٧٩٫٥ متر مربع

GF1

دوبلكس ٢ غرفة نوم
اثنني غرفة نوم

اثنني حمام ا ( دورة مياه واحدة)
مساحة مغطاة ٧٥ متر مربع

حديقة ٥٩ متر مربع
مساحة اجمالية ١٣٤ متر مربع 

N

 شقة مزدوجة واسعة
 الدور االرضى والطابق االوسط



شقة
  الدور االول - الثانى

A2 B2

شقة ذو  غرفتي  نوم
اثنني غرفة نوم

حمام واحد
مساحة ٧٥٫٣ متر مربع 

يلكونة مبساحة ١٢٫٨ متر مربع
مساحة اجمالية ٨٨٫١ متر مربع

A1 B1

شقة ذو  غرفتي  نوم
غرفتني نوم

حمام واحد 
مساحة مغطاه  ٦٤٫٠٥ متر مربع
بلكونة مبساحة ١٣٫٣ متر مربع

مساحة اجمالية ٧٧٫٣٥ متر مربع

N



دوبلكس
الدور الثالث و الرابع

CD3

دوبلكس ذو غرفتي نوم
اثنني  غرفة نوم 

أثنني حمام ( دورة مياه واحدة)
مساحة مغطاة ٧٢٫٨ متر مربع
بلكونة مبساحة ٣٩٫٨ متر مربع

مساحة اجمالية ١١٢٫٦ متر مربع

CD2

دوبلكس ذو غرفتي نوم
اثنني  غرفة نوم 

حمامني
مساحة اجمالية ٧٨٫٧٥ متر مربع
بلكونة مبساحة ٢٧٫١٥ متر مربع

مساحة اجمالية ١٠٥٫٩ متر مربع
CD1

دوبلكس ذو غرفتي نوم
اثنني  غرفة نوم 

أثنني حمام ( دورة مياه واحدة)
مساحة مغطاة ٨٥٫٩ متر مربع

بلكونة ٢٦٫٥٥ متر مربع
مساحة اجمالية ١١٢٫٤٥ متر مربع

N

N



 ريفيرا ريسيدنس

ملخص الوحدة

 جميــع االدوار املوضحــة اعــاله ســوف تكــون خاضعــة للمعاينــة بعــد متــام االنتهــاء منهــا و
    قبــل الشــراء البــد مــن معاينــة املشــترى للتاكــد مــن كل معلومــة مت توفيرهــا

  جميــع املســاحات تخضــع للزيــادة او النقــص بنســبة ٪٥

 الوحدة

GF1

GF2

A1

A2

B1

B2

CD1

CD2

CD3

 ضريبة نقل ٣٫٠٩٪

البلكونات باملتر املربع

حديقة ٥٩
حديقة ٦٥

١٣٫٣
١٢٫٨
١٣٫٣
١٢٫٨
٢٦٫٥٥
٢٧٫١٥
٣٩٫٨

 املساحة املغطاة

٧٥
١١٤٫٥
٦٤٫٠٥
٧٥٫٣
٦٤٫٠٥
٧٥٫٣
٨٥٫٩
٧٨٫٧٥
٧٢٫٨

 مساحة اجمالية باملتر املربع

١٣٤
١٧٩٫٥
٧٧٫٣٥
٨٨٫١
٧٧٫٣٥
٨٨٫١

١١٢٫٤٥
١٠٥٫٩
١١٢٫٦

 احلمامات

٢ (دورة مياه واحدة)
٢
١
١
١
١

٢ (دورة مياه واحدة)
٢

٢ (دورة مياه واحدة)

 السراير

٢
٣
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢

 النوع

جاردن دوبلكس
جاردن دوبلكس

شقة
شقة
شقة
شقة

دوبلكس
دوبلكس
دوبلكس

 الطابق
الطابق االرضي  و
الطابق االوسط 

الطابق االرضي  و
الطابق االوسط 

االول
االول
الثانى
الثانى

الثالث و الرابع
الثالث و الرابع
الثالث و الرابع

PUBLIC
SCHOOL

STRAVOS NIARCHOS
CULTURAL CENTER

ONASSIS CARDIAC
SURGERY CENTER MARINA

FLOISVOU

ATHENS
RIVIERA

SPORTS
FACILITIES

TRAM
STATION

PORT

BEACH
PLANTARIUM

MARRIOTT
5* HOTEL






