
فتیة:
منتجع جمیل على ساحل البحر المتوسط حیث المدینة الغنیة بالثقافة على الشاطىء االزرق 
الخالب لتركیا. فتیة واحدة من أشھر المدن السیاحیة ذات المناخ العالمي والمقصود خالل 

فصل الصیف. تضم فتیة مرفىء بحري جمیل وتشتھر بالحیاة اللیلیة.

تشالیش:
یجمع شاطىء تشالیش ما بین المناخ الجمیل, أصالة الناس المحلیین وروعة إطاللة الشمس 

الدائمة لیجعل من ھذه المنطقة جنة تالمس ساحل المتوسط من الجھة الجنوبیة الغربیة 
لتركیا, من ما یجعلھا تتناسب مع الراغبین في تمضیة عطلة ھادئة وممتعة, شاطىء خالب 

وغروب اسر لالنفاس ھو ما یشتھر بھ شاطىء تشالیش.

Fethiye;A pretty Mediterranean resort and with culturally rich town on the beautiful Turquoise Coast of Turkey. 
Fethiye is one of Turkey's well-known tourist centers - with international atmosphere - is especially popular during 
the summer. It has excellent marinas, sandy beaches, inexpensive lifestyle and good night life.
Çalış;Çalış Beach combines a wonderful atmosphere, friendly locals and non-stop sunshine to create a little 
piece of heaven on the Mediterranean coast of South West Turkey. It offers the perfect location for a peaceful 
relaxing holiday, awesome beach and breath-taking sunsets which Çalış is famous for.
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Çalış City Apartments

Key Delivery: July 2016•

NEW 
PROJECT

www.tufanproperties.com
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• One, Two, Three and Four bedrooms.

• Fully fitted bathrooms.  

• Spacious lounge and dining areas.  

• Generously sized rooms. 

• Energy Saver System 

 • غرفة \ غرفتين \ ثالثة \ واربع غرف نوم 

• مراحيض داخلية ومجھزة  

 • صالونات عصرية وغرف طعام 

• غرف ذات مساحات مريحة 

• نظام توفير الطاقة 

Çalış City Apartments 2, consist of 14 modern style apartments from 1 bedroom to 4 bedrooms in one U shaped block overlooking a 

communal swimming pool. This beautiful off plan project is situated in a peaceful perfect location right in the heart of the town. 

Its only 1 minute walk away from many restaurants, supermarkets and all kind of shopping facilities. 

The Project is also very close to famous Çalış Beach where you can arrange your choice of activity which includes diving, fishing, 

sailing, boat trips, jeep safari, aqua-park, water sports, horse riding and skydiving. 

يتالف مشروع شقق تشاليش سيتي ٢ من ١٤ شقة عصرية تتراوح بين غرفة الى اربع غرف نوم في وحدتين سكنيتين تحتضنان حوض سباحة مشترك.

مجمع تشاليش سيتي ٢ ھو قيض االنشاء ويتميز في الموقع في قلب المدينة حيث جميع متطلبات الحياة اليومية 

على بعد مسافة دقيقة سيرا على االقدام.

ايضا يتميز الموقع بقربه من شاطئ تشاليش الشھير في مختلف الرياضات البحرية مثل الغوص صيد االسماك االبحار الشراعي االلعاب المائية ركوب الخيل والقفز في 

المظلة. 

Plot Size: 1.068 m²

Swimming Pool: Communal

Nearest Airport: Dalaman International Airport, 45km

Nearest Beach: Çalış Beach, 5 min. drive away.

Shopping Mall: 3 km

City Center: 5 km

Closest Hospital: 1,5 km

Shops – Restaurants: 100 m

مساحة االرض: ١٠٦٨ مترمربع

حوض السباحة: مشترك

أقرب مطار: مطار الدلمان الدولي, ٤٥ كلم

المسافة القرب شاطئ: شاطئ تشاليش على بعد مسافة ٥ دقائق سياقة

المسافة للمجمع التسويقي: ٣ كلم

المسافة لوسط البلد: ٥ كلم

المسافة القرب مستشفى: ١٫٥ كلم

المسافة للمحالت التجارية والمطاعم: ١٠٠ متر
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