PİRAMİT
SAKLI BAHÇE

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01/09/2020

BİTİŞ TARİHİ : 15/04/2020

DALAMAN / MUĞLA

UYGUN FİYATLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
REKOR SÜREDE SATIŞI TAMAMLANAN ‘’PİRAMİT PAPATYA’’ PROJELERİNİN DEVAMI
PİRAMİT SAKLI BAHÇE SİZLERLE...
Piramit Saklı Bahçe de yer alan 60 dairenin 40 adedi topraktan satılacaktır. Topraktan satışta
hem güvenli hem kârlı modelimize sizleri ortak olmaya davet ediyoruz.
Aşağıdaki satış fiyatlarının yer aldığı tabloya göre seçtiğiniz dairenin arsa satın alma bedelini
23 Temmuz 2020 Perşembe günü Dalaman Tapu Müdürlüğünde ödeyerek, 40 daire sahibi sizler
ile Üç Piramit olarak biz, hep birlikte arsayı satın alıyoruz.
Yine aynı gün Noterde, kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalıyoruz.
Bu sözleşmeye göre sizler inşaat bedellerini zamanında ödemeyi, yüklenici olarak bizde inşaatı
zamanında ve teknik şartnameye göre bitireceğimizi taahhüt ediyoruz. Ve bu sözleşmede kat
irtifak tapuları çıktığında 40 dairenin sizin adınıza, 20 dairenin ise yüklenici olarak bizim adımıza
tescil edileceği yer alıyor.

‘’PİRAMİT SAKLI BAHÇE’’ 48 ADET 1+1, 10 ADET 2+1, 2 ADET 3+1 TOPLAM 60 DAİREDEN
OLUŞMAKTADIR.

Arsa Bilgileri: Muğla ili, Dalaman ilçesi, Merkez mahallesi, 3799 ada, 2 parselde kain toplam
5.000 m²

DALAMAN’IN EN NEZİH MAHALLESİ KARAÇALI’DA
‘’DOĞAYI KUCAKLARKEN ŞEHRE GÖZ KIRPIN’’

Piramit Saklı Bahçe, Dalaman’ın en prestijli bölgesi Karaçalı’da doğanın içinde eşsiz bir yaşam
imkanı sunuyor. 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle fonksiyonel alanlara sahip havuzu, bahçesi,
çocuk oyun parkı, açık hava spor aletleri ve Dalaman’da sadece Üç Piramit İnşaat’ın yapmış
olduğu projelerde yer alan kauçuk yürüyüş yoluyla Piramit Saklı Bahçe size nezih bir yaşam tarzı
kazandırıyor. Hayallerinizi gerçek kılacak konfor ve şıklık, yeni hayatınıza başlayacağınız Piramit
Saklı Bahçe’yle sizleri bekliyor. Piramit Saklı Bahçe, bulunduğu konum itibariyle hem doğaya
kucak açmış hemde merkeze ve havalimanına olan yakınlığıyla her zaman şehrin bir parçasıdır.
Dalaman kapalı pazar yerine 1.1 km, havalimanına 4 km, Atatürk Caddesine 1.4 kilometre
mesafede bulunmaktadır.
5 dakikada şehrin merkezinde, istediğiniz anda limon bahçeleri ile çevrili doğanın tam ortasında
huzur dolu evinizde olabilirsiniz.
Doğa ve şehir yaşamını birlikte yaşamanın hayalini kuranların adresi, Piramit Saklı Bahçe
olacaktır.

Dalaman, bakir doğası, hızla artan nüfusu ve emlak fiyatları ile Türkiye’nin turizm cenneti
Muğla’nın en gözde ilçesi konumundadır.
Gayrimenkul sektöründeki birçok uzmanın, Türkiye’de emlak yatırımı için tavsiye listelerinde
Dalaman’ın her zaman bulunması boşuna değildir.
Yine Forbes Türkiye dergisinin her sene hazırladığı emlak raporuna göre Dalaman, emlak
yatırımında Türkiye’nin en çok kazandıran ilçelerinin başında gelmektedir.
Bugünkü nüfusu 41.000 olan Dalaman’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı rapora göre
ise 2025 nüfusu 112.000 olarak öngörülmüştür.
Tüm bu veriler ışığında, Dalaman’da en hızlı satış yapan gayrimenkul markası olan Üç Piramit
olarak sizlere teklifimiz; Birlikte inşa edelim, birlikte kazanalım.

DAİRE VE SİTE ÖZELLİKLERİ

• Site etrafında üstü kapalı, 2 metre genişliğinde yarısı kauçuk yarısı taş yürüme yolu
• Site etrafında yarım metrede bir duvar gibi örülü limon çamları
• Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 3’lü ankastre seti, klima, termosifon
• Gece görüşlü güvenlik kameraları
• Sesli diafon, tüm dairelerde uydu yayını, internet ve telefon bağlantısı tesisatı
• Tüm pencerelerde hareketli sineklik
• Havuz, çocuk havuzu
• Kamelyalar, sallanan banklar, çocuk parkı, açık hava jimnastik aletleri

VAZİYET VE KAT PLANLARI

A-C-D-F BLOK KAT PLANLARI

B BLOK KAT PLANLARI

E BLOK KAT PLANLARI

FİYAT LİSTESİ

DALAMAN

GEZİLECEK YERLER

SARSALA KOYU

DALYAN

KAYA MEZARLARI

İZTUZU PLAJI

AKYAKA

DALAMAN KOYLARI

YUVARLAKÇAY

GÜNLÜKLÜ KOYU

KAPUTAŞ PLAJI

KAYACIK SAHİLİ

EKİNCİK KOYU

KABAK KOYU

İNLİCE

KAYAKÖY

KELEBEKLER VADİSİ

PATARA

SARIGERME PLAJI

ÖLÜDENİZ

SAKLIKENT KANYONU

DALAMAN RAFTİNG

DALAMAN ULUSLARARASI HAVALİMANI

2018 yılı 1.615.000 ulusal, 2.935.000 uluslararası, toplam 4.550.000 yolcu sayısı ile Türkiye’nin 7.
havalimanı olmuştur. Yine 2018 yılında 84 uluslararası direkt uçuş noktası ile Dalaman
Havalimanı, Dalaman’ı tüm Güney Ege’nin dünyaya açılan kapısı yapmıştır.
2019 yılında ise uluslararası direkt uçuş noktası sayısını 98’e yükseltmiştir. Önümüzdeki yıl ise bu
rakamın arttırılması planlanmaktadır.
2019 direkt uçuş noktaları; İstanbul-Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Ankara, Manchester,
London-Gatwick, London-Stansted, Kyiv, Moscow-Domodedovo, Birmingham, Newcastle,
Glasgow, Beirut, Bristol, Moscow-Sheremetyevo, Moscow-Vnukovo, Amsterdam-Schiphol, East
Midlands, St Petersburg, Tel Aviv, Ekaterinburg, Kazan, Edinburgh, Cardiff, Leeds Bradford,
Samara, Dusseldorf, Belfast, Ufa, Rostov, Stuttgart, Brussels, London- Luton, Nizhniy Novgorod,
Dublin, Frankfurt, Munich, Katowice, Voronezh, Doncaster, Liverpool, Mineralnye Vody, KyivZhulhany, Krasnodar, Hannover, Cologne, Novosibirsk, Warsaw, Bratislava, Stockholm-Arlanda,
Lviv, Exeter, Eindhoven, Prague, Aberdeen, Norwich, Hamburg, Berlin-Tegel, Helsinki,
Cophenhagen, Begishevo, Baghdad, Goteborg, Kharkiv, Vilnius, Perm, Poznan, Belgrade,
Kherson, Chisinau, Kaliningrad, Basra, Zurich, Zaporozhye, Amman Queen Alia, Uskup,
Stavanger, Trondheim, Vienna, Minsk, Billund, Varna, Algiers, Bournemouth, Budapest, Medine,
Ercan, Odesa, Sofia, Krivoy Rog, Vinnitsa, Chelyabinsk, Jeddah, Leipzig, Nurnberg, Orenburg,
Saratow, Dnipro, Belgrade, Nizhnevartovsk

ÜÇ PİRAMİT İNŞAAT

Üç Piramit İnşaat olarak; Dalaman’da faaliyet gösteren, sağlam adımlarla sektörde ilerleyen
yenilikçi, dinamik ve genç bir aile şirketiyiz.
Kurulduğumuz tarihten bugüne; dürüstlük, güven ve şeffaflık ilkeleriyle yol alıyoruz, bu ilkeleri tüm
projelerimizin merkezine koyuyoruz.
Hayata geçirdiğimiz her projede, mimari plan aşamasından teslim tarihine kadar, mükemmeliyetçi
bir yaklaşımla ilerliyoruz. Sadece yapılar değil, en ince detayına kadar düşünülmüş, güvenli, sağlam,
estetik, kullanıcı ve doğa dostu yaşam alanları inşa ediyoruz.
Bu yolculuğumuzda doğduğumuz yeri unutmadan, Dalaman’ın değerlerine değer katarak,
bölgemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Dalaman’ın merkezinde ancak şehir stresinden uzak,
sıcak, modern ve en önemlisi içinde mutlu hissedeceğiniz yaşam alanları tasarlıyoruz.
Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen inşaat sektörünü yakından takip ederek, sektörün tüm yenilik
ve gelişmelerini projelerimizde uygulamayı hedefliyor ve kendimizi her geçen gün geliştirmeyi
kurumsal bir değer olarak kabul ediyoruz.
Yeniliğe duyduğumuz bitmek bilmeyen heyecanımızı, sahip olduğumuz tecrübe ve uzmanlıkla
harmanlayarak her zaman daha iyisini arıyor ve kaynakların nasıl daha verimli kullanılacağını, inşa
ettiğimiz yapılarla nasıl fark yaratacağımızı, doğaya nasıl daha saygılı olabileceğimizi her zaman
sorguluyoruz.
Uzun analizler sonucu Dalaman’ın en doğru lokasyonlarını belirliyoruz ve en doğru projelerle karlı
yatırım imkanı sunuyoruz.
Üç Piramit Ailesi olarak, bugüne kadar her zaman en gerçekçi görsellerle müşterilerimizin karşısında
olduk, projelerimizi zamanında teslim ettik ve satış sonrasında yaptığımız her projenin arkasında
durduk.
Sahip olduğumuz bu ilke ve hedeflerden asla vazgeçmeden, işimize duyduğumuz heyecanı hiç
kaybetmeden Dalaman’da, Dalaman’ın güzellikleri içerisinde yepyeni yaşam alanları inşa etmeye
devam edeceğiz.
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