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Ege Yapı’dan Sevgililer Günü’ne Özel
Barcelona Tatili
Ege Yapı, “Türkiye’de tüm fonksiyonları ile hayata geçen ilk karma yaşam
projesi” Batışehir’de 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği kampanya ile
Barselona’da 4 gece 5 gün, çift kişilik rüya gibi bir tatil hediye ediyor.
Gayrimenkul sektörünün öncü şirketlerinden Ege Yapı, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak
düzenlediği kampanya çerçevesinde 29 Şubat’a kadar Türkiye’de tüm fonksiyonları ile hayata
geçen ilk karma yaşam projesi Batışehir’den ev veya ticari ünite sahibi olanları Barselona’ya
unutamayacakları bir tatile gönderiyor.
Sevgililer Günü hediyesi Barselona tatili…
Kampanya doğrultusunda Batışehir’den hemen teslim ev veya ticari üniteleri Sevgililer Günü
hediyesi olarak düşünenler, 7 Mart – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında 4 gece 5 gün, çift kişilik rüya
gibi bir tatil kazanıyor. Kampanyadan faydalanarak Barselona’ya gitme fırsatını yakalayanlar 5
yıldızlı bir otelde konaklayıp, rehberlik ve transfer hizmetinden faydalanarak Barselona’yı
panoramik bir açıdan izleyip şehir turu imkanından yararlanıyor. Seyahat kapsamında vize ücreti,
sağlık seyahat sigortası ve 2 kişilik uçak bileti de Ege Yapı tarafından sağlanıyor.
Hemen teslim projede hem tatil hem de 60 ay %0 faiz fırsatı
Batışehir’de ev veya ofis sahibi olmak isteyenler, sadece 5.000 TL peşinat, 3.180 TL’den
başlayan taksit imkânı veya düşük peşinatlarla 60 ay %0 faiz avantajları gibi çok özel ödeme
seçenekleri ile daire veya ofisleri hemen teslim alabiliyor. Yaşamın başladığı bu özel projede
karma yaşamın tüm ayrıcalığı bir arada bulunabilirken, yatırımcılar da uygun ödeme koşulları
ile aldıkları daireleri dilerse hemen kiraya verip kira geliri gibi çok önemli bir destek de
sağlayabiliyor.
Tüm ihtiyaçların bir arada olduğu proje
Konut, rezidans, ofis, alışveriş caddesi, okul ve otelleri ile Türkiye’de hayata geçen ilk karma
yaşam projesi Batışehir’de yaklaşık 15.000 kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal
yaşam alanları bulunuyor. 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleriyle kendi
semtine adını veren Batışehir, zengin sosyal imkânlarının yanı sıra, kendi toplu taşıma hattı,
eğitim kurumu, Four Points by Sheraton Otel’i, hotel apartments konseptli Radisson Blu
Residence’ı, 121 mağazalı alışveriş caddesi, A+ ofisleri, spor alanları, bisiklet yolları, bitki

yetiştirme alanları ve geniş peyzaj düzenlemesi ile ayrıcalıklarla dolu dünyanın içerisinde yerini
almak isteyenler için benzersiz bir proje.

Detaylı bilgi için www.batisehir.com veya 08502225343
Ege Yapı Hakkında:
Taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Ege Yapı, ulusal ve uluslararası
deneyimi ve bilgi birikimi ile inşaat sektörünün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve yurt
dışında yaklaşık 1.200.000 m² alanı kapsayan birçok ödüllü konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim
kurumu gibi projelerin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini başarı ile gerçekleştirmeye devam
etmektedir.
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