


        



        





زندگی فراتر از رویاها





ZERAY COUNTRY BAHÇECiK، فقط برای ممتازترین ها

در این پروژه که در قلب طبیعت تنها 54 دقیقه با استانبول فاصله دارد، شکوه و عظمت یک زندگی لوکس انتظار شام را می 

کشد. در Zeray Country Bahçecik هم می توانید رسمایه گذاری کنید و هم نهایت لذت را از 4 فصل سال بربید. عامرت 

های ما که در خاص ترین منطقه Başiskele، یکی از درخشان ترین مناطق مسکونی Kocaeli در مکانی رسسبز با چشم انداز 

دریا واقع شده اند، دروازه های جهانی برتر و ممتاز را به روی ساکنین خود می گشایند. Zeray Country Bahçecik، که 

متامی امکانات لوکس یک زندگی مدرن را در خود جای داده است، با سبک معامری خود که فراتر از مرزها و رویاهاست، شام 

را مجذوب خود می کند. عامرت های ما که شامل امکاناتی نظیر یک حیاط وسیع، استخر و پارکینگ خصوصی رسپوشیده است، 

خانه هایی راحت و آرام برای 21 خانواده ممتاز خواهند بود!







بر قله شکوه معامری! 

پروژه Zeray Country Bahçecik که با الهام از به روزترین سبک سال های اخیر یعنی سبک 
مدرن لوکس طراحی شده است، با ستون ها، ایوان وسیع، فضای گالری باشکوه به ارتفاع 05.7 
مرت که در ورودی از شام استقبال می کند، و همچنین پله های خیره کننده خود، دارای ویژگی 
 Zeray های منحرص به فردی است که در نگاه اول هیجان زیادی را در شام بر می انگیزد. پروژه
Country Bahçecik که تعریفی دوباره به مفاهیم تجمل و پرستیژ می بخشد، با تجهیزات غنی 
و با کیفیت خود چیزی فراتر از استانداردهای سطح باالی زندگی را در اختیار شام قرار می دهد. 









 انعکاس پرستیژ و راحتی در زندگی!

عامرت های Zeray Country Bahçecik با استخر روباز، شومینه بیواتانول فضای باز که می توانید 
با دوستان خود در آن وقت بگذرانید، محوطه آالچیق با طراحی مخصوص، محوطه باربیکیو برای 
مهامنی های خاص شام و همچنین پارکینگ با جای کافی برای 2 ماشین، یک محیط زندگی راحت 
و پر از امتیازات ویژه را برای شام به ارمغان می آورد. Zeray Country Bahçecik با 21 عامرت 
مستقل که در یک فضای سبز به مساحت 51 هزار مرت طراحی شده است، رویاهایی را که دست 
نیافتنی به نظر می رسند به واقعیت بدل می کند. در حیاط رسسبز حدودا هزار مرتی خانه خود که 
در فضایی مستقل در دل طبیعت قرار دارد و دارای مناظری است که مختص شام طراحی شده اند، 

می توانید اوقاتی خوش را با عزیزان خود سپری کنید.







بزرگرتین سود شام، خوشبختی در زندگی است! 

پروژه Zeray Country Bahçecik واقع در مهمرتین منطقه صنعتی، تجاری و کاری ترکیه که در متام ایام سال گردشگری 
فرهنگی و طبیعتگردی در آن در جریان است، دارای چشم انداز رسسبز جنگل و آبی دریا است. در عامرت هایی که با در نظر 
گرفنت ظریف ترین جزئیات برای 21 خانواده ممتاز طراحی شده اند، به لطف رابطه ای که بین انسان و طبیعت ایجاد کرده 

ایم، یک زندگی آرام، امن و غنی، درخور کیفیت Zeray  را به ساکنین ارائه می دهیم.

پروژه Zeray Country Bahçecik که یک زندگی لوکس و راحت را برای ساکنین خود به ارمغان می آورد، انتخاب اول افرادی 
است که می خواهند استانداردهای زندگی خود را باال بربند و با رسمایه گذاری خود از همین حاال و نه فردا به سوددهی برسند.



هر قسمت از زندگی مستقل شام، مختص خود شام است! 

پروژه Zeray Country Bahçecik که تلفیقی از زندگی لوکس و مدرن است، با پله های باشکوه 
ورودی، ساختار 3 طبقه، اتاق های 1+8 با مساحت زیاد و سقف های بلند روح شام را تازه می کند. 
Zeray Country Bahçecik با استخر رسپوشیده، سالن بدنسازی، حامم ترکی و سونا و اتاق سینامی 

داخلی خود، راحتی را در زندگی مستقل 





شام به اوج می رساند.



 بی نظیر و خیره کننده ...





 محوطه وسیع ...



که  ساده  عظمتی  و  شکوه   
روح را خسته منی کند ...







 توجه به کاربردی بودن و راحتی 
زندگی در جزئیات ...



به طور کلی خیره کننده و قدرمتند ...





 جزئیاتی فراتر از مرزهای رویاها ....





همه چیز فقط مختص شام ...
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 اینجا حیاط عامرت شامست ...
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دریا را در آغوش بگیرید

خلیج İzmit که آمیزه ای از رسسبزی و آبی دریاست، با سواحل زیبای خود شادی را برای ساکنین خود به 
 ،Basiskele ،Harikalar Sahili  ،Kocaeli Fuarı Sahili  ،Seka Park ،İzmit Marina .ارمغان می آورد
 Seka Park تنها تعدادی از این سواحل هستند. به ویژه در Eskihisar و Karamürsel ،Deİirmendere
که در منطقه ای به مساحت 085 هزار مرت مربع ساخته شده است، فعالیت ها و مناطق تفریحی مختلفی 
 Iİık ،Kent Müzesi ،Kaİıt Müzesi ،وجود دارد که متامی سنین را به خود جلب می کند. در این منطقه
Kulesi، محوطه های پیاده روی و اسرتاحت رسسبز، کارگاه های هرنی، سالن های منایشگاهی، زمین های 
ورزشی و مراکز بازی و همچنین 6 هزار درخت وجود دارد. منایشگاه Kocaeli، که یکی از بزرگرتین منایشگاه 
های ترکیه است و در مساحتی بالغ بر 004 هزار مرت مربع ساخته شده است، با محوطه های کنرست، مناطق 

منایشگاهی و شهربازی عظیم خود در متام ساعات روز گردشگران را به خود جذب می کند. 





Cennet و حوضچه Sardala خلیج

از دیگر نقاطی که با دریای متیز و پوشش گیاهی بکر خود توجه دوستداران طبیعت را به خود جلب کرده است، 
خلیج Sardala و حوضچه Cennet در منطقه Kandıra در Kocaeli است. سه خلیج که در 5.1 کیلومرتی خط 
 Zeray ساحلی قرار گرفته اند، با آب های فیروزه ای خود گردشگران را مجذوب خود می کنند. خانه شام در

Country Bahçecik تنها 03 دقیقه با خلیج Sardala و حوضچه Cennet فاصله دارد.

 Ormanya پارک حیات وحش

پارک حیات وحش Ormanya، بزرگترین پارک حیات وحش اروپا است که از استانبول و آنکارا به سادگی قابل دسترسی است و ساالنه بیش از 5 میلیون بازدید کننده را 
به خود جذب می کند. این پارک، 764 حیوان از 35 گونه مختلف را در خود جای داده است. فرزندانمان که عزیزترین دارایی ما هستند، در مدرسه حیات وحش با گیاهان 
و نحوه رشد آن ها آشنا می شوند. Ormanya دارای مسیرهای طبیعت گردی مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری و محوطه پرنده نگری است و فعالیت های بسیاری از 
قبیل اسب سواری، ماهیگیری ورزشی و کمپینگ در آن انجام می شود. همچنین خانه های هابیتی نیز آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان هستند و آن ها را مجذوب خود می 
کنند. پارک حیات وحش Ormanya که در مساحتی بالغ بر 00002 متر مربع واقع شده است و مهمترین مقصد طبیعتگردی در ترکیه است، تنها 51 دقیقه با خانه شما در 

Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.

Gölkay پارک

 Gölkay که دارای امکانات اسکی روی آب با کابل بر روی دریاچه ی طبیعی است، به عنوان یک مرکز ورزشی و مسکونی پذیرای تمام مردم جهان است. پارک Gölkay پارک
که با در نظر گرفتن تمامی نیازهای اجتماعی از قبیل مسیر پیاده روی، مسیر دوچرخه سواری، زمین بازی، محوطه ورزشی، مناطق تفریحی، آمفی تئاتر، سکوهای ماهیگیری، 

فضای سبز، ساختمان اجتماعی و اسکله ساخته شده است، تنها 02 دقیقه با خانه شما در Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.

Kartepe مرکز اسکی

 Kartepe اولین جایی است که حین فکر کردن در مورد تعطیالت زمستانی به ذهن اهالی استانبولی می رسد و تنها 54 دقیقه با استانبول فاصله دارد. مرکز اسکی Kartepe



 Ormanya پارک حیات وحش

پارک حیات وحش Ormanya، بزرگترین پارک حیات وحش اروپا است که از استانبول و آنکارا به سادگی قابل دسترسی است و ساالنه بیش از 5 میلیون بازدید کننده را 
به خود جذب می کند. این پارک، 764 حیوان از 35 گونه مختلف را در خود جای داده است. فرزندانمان که عزیزترین دارایی ما هستند، در مدرسه حیات وحش با گیاهان 
و نحوه رشد آن ها آشنا می شوند. Ormanya دارای مسیرهای طبیعت گردی مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری و محوطه پرنده نگری است و فعالیت های بسیاری از 
قبیل اسب سواری، ماهیگیری ورزشی و کمپینگ در آن انجام می شود. همچنین خانه های هابیتی نیز آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان هستند و آن ها را مجذوب خود می 
کنند. پارک حیات وحش Ormanya که در مساحتی بالغ بر 00002 متر مربع واقع شده است و مهمترین مقصد طبیعتگردی در ترکیه است، تنها 51 دقیقه با خانه شما در 

Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.

Gölkay پارک

 Gölkay که دارای امکانات اسکی روی آب با کابل بر روی دریاچه ی طبیعی است، به عنوان یک مرکز ورزشی و مسکونی پذیرای تمام مردم جهان است. پارک Gölkay پارک
که با در نظر گرفتن تمامی نیازهای اجتماعی از قبیل مسیر پیاده روی، مسیر دوچرخه سواری، زمین بازی، محوطه ورزشی، مناطق تفریحی، آمفی تئاتر، سکوهای ماهیگیری، 

فضای سبز، ساختمان اجتماعی و اسکله ساخته شده است، تنها 02 دقیقه با خانه شما در Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.

Kartepe مرکز اسکی

 Kartepe اولین جایی است که حین فکر کردن در مورد تعطیالت زمستانی به ذهن اهالی استانبولی می رسد و تنها 54 دقیقه با استانبول فاصله دارد. مرکز اسکی Kartepe



 Ormanya پارک حیات وحش

پارک حیات وحش Ormanya، بزرگرتین پارک حیات وحش اروپا است که از استانبول و آنکارا به سادگی 
قابل دسرتسی است و ساالنه بیش از 5 میلیون بازدید کننده را به خود جذب می کند. این پارک، 764 حیوان 
از 35 گونه مختلف را در خود جای داده است. فرزندامنان که عزیزترین دارایی ما هستند، در مدرسه حیات 
وحش با گیاهان و نحوه رشد آن ها آشنا می شوند. Ormanya دارای مسیرهای طبیعت گردی مخصوص 
پیاده روی و دوچرخه سواری و محوطه پرنده نگری است و فعالیت های بسیاری از قبیل اسب سواری، 
از  پذیرایی  آماده  نیز  انجام می شود. همچنین خانه های هابیتی  آن  ماهیگیری ورزشی و کمپینگ در 
بازدیدکنندگان هستند و آن ها را مجذوب خود می کنند. پارک حیات وحش Ormanya که در مساحتی 
بالغ بر 00002 مرت مربع واقع شده است و مهمرتین مقصد طبیعتگردی در ترکیه است، تنها 51 دقیقه با 

خانه شام در Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.





Gölkay پارک

پارک Gölkay که دارای امکانات اسکی روی آب با کابل بر روی دریاچه ی طبیعی است، به عنوان 
یک مرکز ورزشی و مسکونی پذیرای متام مردم جهان است. پارک Gölkay که با در نظر گرفنت 
پیاده روی، مسیر دوچرخه سواری، زمین بازی، محوطه  از قبیل مسیر  نیازهای اجتامعی  متامی 
ورزشی، مناطق تفریحی، آمفی تئاتر، سکوهای ماهیگیری، فضای سبز، ساختامن اجتامعی و اسکله 

ساخته شده است، تنها 02 دقیقه با خانه شام در Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.





Kartepe مرکز اسکی
Kartepe اولین جایی است که حین فکر کردن در مورد تعطیالت زمستانی به ذهن اهالی استانبولی می رسد 
و تنها 54 دقیقه با استانبول فاصله دارد. مرکز اسکی Kartepe با پیست های مختلف خود با سطوح مختلف 
دشواری، با فراهم آوردن فرصت یک تعطیالت گرم در میان برف ها، در انتظار دوستداران اسکی و اسنوبورد 
است. در Kartepe می توانید از هر چهار فصل لذت بربید و به فعالیت های متعددی مانند پیاده روی در 
طبیعت، اسب سواری، پرنده نگری، دوچرخه سواری کوهستان و پاراگالیدر بپردازید. در ضمن، این مرکز تنها 

03 دقیقه با خانه شام در Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.





Sapanca دریاچه

دریاچه Sapanca که از استانبول و آنکارا به سادگی قابل دسرتسی است و طبیعتی خیره کننده دارد، 
محل زندگی نزدیک به 08 گونه پرنده است. می توانید حین قایق رانی همراه با صدای پرندگان 
در دریاچه گردش کنید. در جنگل Arifiye که در بخش های مرتفع دریاچه قرار دارد، امکان یک 
کمپینگ و پیک نیک عالی برای دوستداران طبیعت وجود دارد. در این منطقه که به خاطر مراکز 
آبگرم مجلل خود نیز مشهور است، می توانید همراه با عزیزان خود به اسرتاحت بپردازید. دریاچه 

Sapanca تنها 02 دقیقه با خانه شام در Zeray Country Bahçecik فاصله دارد.





Yuvacık دریاچه سد

Yu�  بسیاری از مردم محلی و توریست های خارجی که مایلند با طبیعت تنها باشند، رفنت به دریاچه سد
vacık را انتخاب می کنند. همچنین در این محیط آرام که رسسبزی و آبی دریاچه در آن در هم تنیده 
است، انجام فعالیت های زیادی امکان پذیر است. می توانید یک صبحانه یا پیک نیک عالی با عزیزان 
خود در کنار منظره دریاچه داشته باشید، می توانید با آرامش در چهار مسیر پیاده روی مختلف ورزش 
کنید یا می توانید در فعالیت هایی مانند Zipline ،ATV Tour و Paintball رشکت کنید. دریاچه سد 

Yuvacık با خانه شام در Zeray Country Bahçecik تنها 51 دقیقه فاصله دارد.





برای کسانی که سبک زندگی آن ها با خرید پیوند خورده است
 Kocaeli با موقعیت ممتاز خود، تنها 5 دقیقه با منحرص به فردترین مراکز خرید Zeray Country Bahçecik
فاصله دارد. اولین مرکز اوت لت ترکیه یعنی Symbol ،41Burda ،Outlet Center و Forum Anatolia که در 
سال 0202 توسط Zeray  تاسیس شد، با ارائه برندهای معترب به زندگی شام رنگ می بخشند. در این منطقه 

ممتاز شام می توانید حین خرید ساعت های دلپذیری را با عزیزان خود سپری کنید. 







Zeray
Zeray  با تجربه و درک خود از پروژه ها که استانداردها را جابجا می کند، پروژه های مسکونی را در زمینه های مختلف با دیدگاه 
نوآورانه اجرا می کند. اصول کیفیت، احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست و زندگی انسانی و درک ارزش، از اصول تغییر 

ناپذیر Zeray به شامر می رود.

 Zeray با روش های مدیریت آینده نگر، کارکنان متخصص در زمینه ساخت و ساز و نیروی کار مجرب در آینده ترکیه رسمایه 
گذاری می کند و در عین حال به زندگی ارزش می بخشد. با پروژه های خارق العاده خود، سعی در ایجاد مراکز مختلف مسکونی 
با ارزش های جدید در داخل و خارج از شهر و زنده کردن فضاهای جدید مسکونی دارد. رویکرد Zeray مبنی بر حفظ تعادل 
طبیعی، دارای چشم اندازی است که به فضاهای منحرص به فرد رسمایه گذاری شده توسط آن ارزش می بخشد و هدف آن باال 

بردن استانداردها در هر رسمایه گذاری است. زیرا زندگی های زیادی در انتظار فردایی بهرت هستند.

 Zeray با افزایش کیفیت زندگی و تسهیل خرید مسکن، دارای رویکردی متفاوت در این حوزه است و با اعتبار سازمانی و ساختار 
مالی قوی خود، در هر زمینه پروژه ای که در آن رسمایه گذاری می کند، مناسب ترین ارزش را به دست می آورد. Zeray با هدف 
به حداقل رساندن هزینه مسکن و ارائه راه حل های مختلف ساختامنی که فقط در کشورهای توسعه یافته یافت می شود، برای 
اولین بار در ترکیه فرصت های تکنولوژیک پیرشفته ای را به پروژه های مسکن ارائه می دهد. با این ماموریت ویژه، Zeray نه 

تنها کیفیت زندگی را بهبود می بخشد، بلکه صاحب خانه شدن را نیز بیش از پیش آسان می کند.







Zeray Country Bahçecik
Satış Ofisi
Damlar Mahallesi,
Serim Sokak,
Bahçecik / Kocaeli

+90 262 444 91 41
www.zerayinsaat.com.tr

Zeray
Genel Merkez
Gültepe Mahallesi,
Miralay Mümtaz Caddesi,
İzmit / Kocaeli


