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أحالمكــــــــمإقامة

شاطئ البحر
شقة على

الهاتف:

اجلوال:

الفاكس:
البريد اإللكتروني :

ص.ب. 119 - 8050 ياسمني احلمامات - تونس

تسليـــم المفاتيــــح فــــــــــــوريا، إمكانيـــــــــــــــة قـــــــرض بنكـــــــــي

املقر اإلجتماعي : املنطقة الصناعية الشرقية I - نهج 8612 
- 2035 الشرقية زنقة رقم 4



S+1S+2S+3
إقامة فاخرة، يف قلب احملطة املندمجة 

ياسمني احلمامات و قبلة الشاطىء. 
ال تبعد سوى عشر دقائق عن مدينة 

احلمامات و 60 دقيقة عن مطار 
تونــــــــس قــــــرطاج. 

متنحكم إقامة مهاري بذخ و رفاهة 
64 شقة حتتوي كلها على صالون، 
مطبخ صغير و بيت حمام أو إثنني 

مع بيت راحة منفصلة. كما متكنكم 
هذه اإلقامة من ثماني شقق صغيرة 

حتتوي كل منها على غرفة و بيت 
حمام مع بيت راحة منفصلة.

. إمكانية التمتع باملسبح اخلارجي )له 
حوض لألطفال( و املسبح املغطى

. مطعم - بيتزاريا  
. صالون مشرب ذو ساحة كبيرة

. مركب جتاري يحتوي علي دكاكني، قاعة 
حالقة، بيتزاريا،...

. كل الشقق مجهزة مبكيف هواء سخن و 
بارد فردي، تلفاز عبر األقمار الصناعية، 

هاتف مع خط مباشر، ثالجة صغيرة، 
خزنة و مجفف الشعر.

. ميكن لقاطني اإلقامة التمتع 
بخدمات نزل مهارمين صنف 5 جنوم 

و املجاورلإلقامة: مطعم حسب الطلب، 
مقهى تقليدي، مركز إستشفاء مبياه البحر 

و ملعب متعدد الرياضات. 

. أبواب خارجية من اللوح السميك
. أبواب نوافذ من األملنيوم األبيض مع

بلور شفاف
. آنية حديدية مستوردة و ذات جودة

. »غري« من النوع املمتاز يف الغرف، 
الصالونات،بيوت احلمام و املطابخ 

الصغيرة.
. زليج بيوت احلمام و بيوت الراحة من 

النوع املمتاز

. بيوت احلمام مجهزة بأدوات صحية راقية
. حنفيات و أدوات ذات جودة

. املطابخ ذات تصميم و جتهيز ممتازين

األلواحالرفاهة و الخدمات

الرفد

األدوات والمرافق الصحية  المطابخ

شقق  شقق صغيرة 
غرفـــــــة، بيـــــــت حمـــــــام، شرفـــــــة

غرفــــــــــة، صالــــــــون، مطبـــــخ 
صغيـــــــر، بيت حمـام، شرفــــــة

2 غرفــة، صالـــون، مطبــخ صغيـر،
بيت حمــــــام أو إثنيـــــن، شرفــــــة

3 غرفــة، صالـــون، مطبــخ صغير،
2 بيـــت حمــــــام، شرفــــــــــــة

املساحات املذكورة تخص األجزاء املخصصة للسكن دون األجزاء املشتركة بني عموم املتساكنني. 


