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سراغ آن آمده اید. یا قصد سفر به ترکیه و گشت   دقیقا جایی است که به دو هدف به ال استانبولمنطقه مارت

  خرید آپارتمان با قیمت مناسب در منطقه کارتال در ذهن شماست. به هر حال به   و گذار دارید، یا برای اجاره و

منطقه کارتال استانبول تا   ای شما تبریک می گوییم بابت حسن انتخابتان! ما در این مقاله جذاب از هتل ه

 .همه را دقیقا بررسی کرده ایم قیمت خرید و اجاره خانه، امکانات رفاهی و اجتماعی

 بررسی کارتال استانبول از نظر موقعیت جغرافیایی روی نقشه 

یونانی در این منطقه زندگی می کردند و به عنوان   است که در گذشته ماهیگیران  کارتال یک منطقه قدیمی

  ماهیگیری شناخته میشد. در حال حاضر کارتال استانبول یک منطقه بسیار ساکت و منطقه بسیار کوچک  یک

یک منطقه فوق العاده   محله کارتال استانبول .آرام است که افراد زیادی در بافت جذاب خود جای داده است

تمامی نیاز های ساکنین خود  اجتماعی فراوان به  به ارزش خرید باال که به دلیل مدرن بودن و وجود خدمات

 .پاسخ می دهد 
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که قشر متوسط و رو به باال در   در بخش آسایی استانبول یعنی دقیقا جایی  (Kartal) منطقه کارتال استانبول

 ک تپه ، از سمت غرب به مالتپهاز شمال به سنجا آن ساکن هستند واقع شده است. این منطقه زیبا

(Maltepe)  سلطان بیلی و از شرق به پندیک ، از شمال شرق به (Pendik)  ختم می شود. 

  کارتال استانبول  هزار نفری منطقه 500کیلومتر مربع وسعت دارد. جمعیت   48منطقه کارتال استانبول حدود  

 .آن ها می پردازیم محله مختلف این منطقه سکونت دارند که در ادامه به  20در  

  

 آتاالر •

 چاوش اوغلو •

 جوزلی  •

 جمهوریت  •

 اسن تپه  •

 گوموش پینار •

 حوریت  •
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 کارلیک تپه •

 کوردون بویو  •

 اورهان تپه •

 اورتا •

 پترول سوئانلیک ینی  •

 توپسلوی  •

 یوئور مومچو  •

 چارشی •

 یا کاجیک ینی  •

 یالی  •

 یوکاری •

 یونس •

شمال با سنجاق تپه و در نهایت از شرق با پندیک   از ناحیه غربی با سلطان بیلی از  منطقه کارتال استانبول 

انداز   کیلومتر خط ساحلی با دریای مرمره دارد که به دلیل همسایگی با بیوک ادا چشم   8همسایه است. کارتال  

شویم که عالوه بر  کنیم متوجه می  بی نظیری رو به جزیره دارد. اما از بعد دیگر به این خط ساحلی که نگاه 

 .اقتصادی این منطقه شده است زیبایی و چشم اندازی بی نظیر باعث رشد 

منطقه ی باکرکوی    توسط دانشگاه فنی ستاره انجام شد ، مناطق کادیکوی، 2013طبق نظر سنجی که در سال  

چهار منطقه ای هستند که مردم در آن احساس امنیت و آرامش فراوانی   کارتال استانبول ،آداالر و  استانبول

 .را تجربه کرده است همین جهت قیمت آپارتمان در منطقه کارتال در سال های اخیر رشد قابل قبولی ارند. به د

 کارتال یعنی چه؟  

معنایی دارد؟ در پاسخ به این سوال   در این میان افرادی هم عالقه مند هستند تا بدانند کارتال یعنی چه و چه 

  عقاب است. شاید برایتان جالب باشد که عالوه بر منطقه کارتال معنای  باید گفت کارتال یک اسم پسر ترکی به

کم نیست. یکی هم در ایران    استانبول، یک کارتال دیگر هم در کشور مجارستان داریم. خالصه از این عقاب ها

 !!النصاف عقاب آسیاست داریم به نام احمدرضا عابدزاده که الحق و و

 

 

 (kartal) مکان های دیدنی کارتال استانبول

https://shinelandholding.com/articles/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b1%da%a9%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://shinelandholding.com/articles/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b1%da%a9%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
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 جنگل آیدوس 

 

 

واقع شده است. وقتی وارد جنگل شوید  استانبول  کارتال جنگل زیبای آیدوس در شمال

 .کیلومتری زیبایی نظر شما را به خود جلب می کند  5حوضچه  

می توانید از تپه   ند انتخاب بسیار خوبی برای طبیعت گردی باشد شماقطعا جنگل آیدوس می توا

 و   آب  همچنین  و   منظره بسیار زیبا و آرام  ها باال بروید و عالوه بر یک کوهنوردی فوق العاده از

 . ببرید  لذت  آن  خوب  هوای

 تانبولساحل کارتال اس 

 

 

 

کیلومتری   5واقع شده است. وقتی وارد جنگل شوید حوضچه   استانبول  کارتال  جنگل زیبای آیدوس در شمال

 .زیبایی نظر شما را به خود جلب می کند 

می توانید از تپه ها باال بروید و   قطعا جنگل آیدوس می تواند انتخاب بسیار خوبی برای طبیعت گردی باشد شما

 . ببرید  لذت آن  خوب  هوای  و  آب  همچنین و  منظره بسیار زیبا و آرام دی فوق العاده از عالوه بر یک کوهنور 

 ساحل کارتال استانبول 
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شود. این ساحل از امکانات بی   ساحل کارتال یکی از پر طرفدارترین سواحل بخش آسیایی استانبول محسوب می

وردار است. فکر میکنم برای آنکه از دغدغه  دوچرخه سواری برخ  نظیری چون مسیر های پیاده روی و مسیر های

 بیرون بیایید این ساحل زیبا بهترین انتخاب است.)پیشنهاد شاین لند( های روزمره خود 

بخشی را در این ساحل زیبا بگذارنید .   ساحل کارتال این امکان را برای شما فراهم می کند تا اوقات فراغت لذت 

گرسنه شدید حتما به کافه ها و رستوران های ساحل کارتال سر بزنید و   اگر بعد از پیاده روی و دوچرخه سواری 

 .غذای های خوشمزه لذت ببرید  از خوردن

 تپه دراگوس 
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آسیایی استانبول محسوب می شود.این تپه بین کارتال و مالتپه واقع شده   تپه دراگوس یکی دیگراز مهم ترین آثار گردشگری بخش

آناتولی بوده است. جالب است بدانید تپه   قدمت این تپه به قرن ششم باز می گردد و یکی از مهم ترین سکونتگاه های .است

بهترین  ر و نور ماه مشهورش بی شکتپه دراگوس با منظره زیبای دریای مرمره و جزای . دراگوس به بالک استانبول معروف است

آسیایی استانبول محسوب می   تپه دراگوس یکی دیگراز مهم ترین آثار گردشگری بخش .لحظات را برای شما به ارمغان میاورد

  قدمت این تپه به قرن ششم باز می گردد و یکی از مهم ترین سکونتگاه های  .شود.این تپه بین کارتال و مالتپه واقع شده است

تپه دراگوس با منظره زیبای دریای مرمره و   . آناتولی بوده است. جالب است بدانید تپه دراگوس به بالک استانبول معروف است

 .بهترین لحظات را برای شما به ارمغان میاورد جزایر و نور ماه مشهورش بی شک 

 تپه آیدوس 

 

بخش را دوچندان کرده است .این تپه با   این زیبایی منطقه کارتال استانبول  تپه آیدوس در قسمت شمالی

  بلند ترین نقاط استانبول محسوب می شود. ارتفاع از سطح دریا و قلعه پوشیده  متر ارتفاع به عنوان یکی از 537

بازدیدکنندگان زیادی برای عکاسی   شده با جنگل این محل را به یک مکان جذاب و دیدنی تبدیل کرده است و

درنمیه اول قرن ششم توسط امپراطوری روم ساخته شده است.   کنند.قلعه این تپه  این منطقه را انتخاب می 

در راه    آیدوس بی شک یک تجربه چالش برانگیز برای شما خواد بود هر چند جاده طوالنی تفریح در تفریگاه

شما پیشنهاد  اوج زیبایی خود میرسد به  دارید اما مطمئن باشید ارزشش را دارد. تپه آیدوس کارتال در غروب به 

 .ندهید  می کنیم غروب این تپه را از دست
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 هتل های منطقه کارتال استانبول 

مختلفی قرار گرفته است. به   وجود هتل های متفاوت در کارتال استانبول باعث شده مورد توجه گردشگران

مت آپارتمان در منطقه  ایرانی ها برخوردار است و باعث رشد قی  بین ای  ویژه  جایگاه از  منطقه این   همین دلیل

آماده کرده    ما برای شما تعدادی ازهتل های این منطقه را به همراه اطالعات تماس و رزرو .کارتال شده است

 .ایم

 هتل تایتانیک بیزنس 

 

  5است. از امکانات این هتل   این هتل همان طور که از نامش پیداست فضای بزرگی را به خود اختصاص داده 

 .کرد اشاره … اندام ، رستوران، اینترنت رایگان و  ستخر ،پارکینگ ،مرکز تناسبستاره می توان به ا

شود.این هتل پنچ ستاره   همچنین تمامی خدمات با باال ترین کیفیت خدمت شما عزیزان ارائه داده می 

 .کیلومتر با فرودگاه جدید استانبول فاصله دارد  80و  گوکچن سابیها فرودگاه  با کیلومتر  12 حدود 
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است که امکانات بی نظیری همچون باغ و   هتل های عالی منطقه کارتال استانبول  انیک بیزینس یکی از تایت

، سونا، جکوزی، مرکز خدمات  spaبدنسازی، حمام ترکی،  پوشیده، باشگاه  فضای سبز، استخر شنا سر باز و سر

خشکشویی، ترانسفر  ساعته،   24رش  اینترنت رایگان در تمامی نقاط، پارکینگ رایگان، پذیزمین بازی،   ماساژ،

نگهداری کودکان، اتاق بازی، سالن زیبایی، فروشگاه های    فرودگاهی، صندوق امانات، سالن اجتماعات، مرکز

 .کند   می ارائه خود میهمانان  به  …اجاره ماشین، باشگاه بیلیارد و مرکز متعدد، صرافی،  

 Orta, Kaptanıderya Cd. No:37, 34880 Kartal/İstanbul, Turkey :آدرس 

 +90  216 589  33  33تلفن:  

 هتل گلدن دریم 

 

احتیاج دارید و در یک موقعیت عالی   ستاره لوکسدارای تمامی امکانات از هر آنچه که برای زندگی 5این هتل  

کیلومتر تا بازار بزرگ استانبول و    29کیلومتر تا کاخ دبما باغچه ،  27واقع شده است .همچنین هتل گلدن دریم  

 . اردکیلومتر تا سبیها گوکچن فاصله د 17

https://www.google.com/travel/hotels/Titanic%20Business%20Kartal/entity/CgsI7M7KqdSFlPXAARAB/prices?q=Titanic%20Business%20Kartal&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C2503972%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4308226%2C4401769%2C4429192%2C4518326%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733968%2C4734976%2C4736008%2C4738609%2C4741664&hl=en-IR&gl=ir&ssta=1&rp=EOzOyqnUhZT1wAEQ7M7KqdSFlPXAATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjguY34j-n2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESCgoCCAMKAggDEAEaSQorEicyJTB4MTRjYWM0OTNjNmRmYmM4ZDoweGMwZWE1MDJkNDUzMmE3NmMaABIaEhQKBwjmDxAEGAgSBwjmDxAEGAkYATICEAAqCQoFOgNJUlIaAA
https://www.google.com/travel/hotels/Titanic%20Business%20Kartal/entity/CgsI7M7KqdSFlPXAARAB/prices?q=Titanic%20Business%20Kartal&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C2503972%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4308226%2C4401769%2C4429192%2C4518326%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733968%2C4734976%2C4736008%2C4738609%2C4741664&hl=en-IR&gl=ir&ssta=1&rp=EOzOyqnUhZT1wAEQ7M7KqdSFlPXAATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjguY34j-n2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESCgoCCAMKAggDEAEaSQorEicyJTB4MTRjYWM0OTNjNmRmYmM4ZDoweGMwZWE1MDJkNDUzMmE3NmMaABIaEhQKBwjmDxAEGAgSBwjmDxAEGAkYATICEAAqCQoFOgNJUlIaAA
https://www.google.com/travel/hotels/Titanic%20Business%20Kartal/entity/CgsI7M7KqdSFlPXAARAB/prices?q=Titanic%20Business%20Kartal&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C2503972%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4308226%2C4401769%2C4429192%2C4518326%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733968%2C4734976%2C4736008%2C4738609%2C4741664&hl=en-IR&gl=ir&ssta=1&rp=EOzOyqnUhZT1wAEQ7M7KqdSFlPXAATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjguY34j-n2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESCgoCCAMKAggDEAEaSQorEicyJTB4MTRjYWM0OTNjNmRmYmM4ZDoweGMwZWE1MDJkNDUzMmE3NmMaABIaEhQKBwjmDxAEGAgSBwjmDxAEGAkYATICEAAqCQoFOgNJUlIaAA
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 No:8, 34880 Kartal/İstanbul, Turkey: Orta, Kanuni Sk .آدرس 

 +90  216 589  33  33تلفن:  

 هتل گرند میرا 

 

هتل یکی از بهترین گزینه ها   این اگر به دنبال یک هتل لوکس و مجلل برای تفریح می باشید ، بدون شک 

 .فرودگاهی، رستوران تنها بخشی از امکانات این هتل است است اینترنت رایگان، پارکینگ ، ترنسفر 

  11کیلومتر تا شیلشلی و  30،  کیلومتر تاسلطان احمد 38کیلومترتا پل بسفر،   14هتل گرند میرا استانبول 

همچنین تنها چند قدم با ایستگاه مترو کارتال فاصله دارید. البته   .کیلومتر با فرودگاه سابیها گوکچن فاصله دارد

https://www.google.com/travel/hotels/golden%20dreams%20hotel%20kartal/entity/CgsI9PjplKaD9MykARAB/prices?q=golden%20dreams%20hotel%20kartal&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C2503972%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4308226%2C4401769%2C4429192%2C4518326%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733968%2C4734976%2C4736008%2C4738609%2C4741664&hl=en-IR&gl=ir&ssta=1&rp=EPT46ZSmg_TMpAEQ9PjplKaD9MykATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjovsegkOn2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABpJCisSJzIlMHgxNGNhYzQ5NDA1NTM1OGU1OjB4YTQ5OWQwMWE2MjlhN2M3NBoAEhoSFAoHCOYPEAQYAxIHCOYPEAQYBBgBMgIQACoJCgU6A0lSUhoA
https://www.google.com/travel/hotels/golden%20dreams%20hotel%20kartal/entity/CgsI9PjplKaD9MykARAB/prices?q=golden%20dreams%20hotel%20kartal&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C2503972%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4308226%2C4401769%2C4429192%2C4518326%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733968%2C4734976%2C4736008%2C4738609%2C4741664&hl=en-IR&gl=ir&ssta=1&rp=EPT46ZSmg_TMpAEQ9PjplKaD9MykATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjovsegkOn2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABpJCisSJzIlMHgxNGNhYzQ5NDA1NTM1OGU1OjB4YTQ5OWQwMWE2MjlhN2M3NBoAEhoSFAoHCOYPEAQYAxIHCOYPEAQYBBgBMgIQACoJCgU6A0lSUhoA
https://www.google.com/travel/hotels/golden%20dreams%20hotel%20kartal/entity/CgsI9PjplKaD9MykARAB/prices?q=golden%20dreams%20hotel%20kartal&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C2503972%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4308226%2C4401769%2C4429192%2C4518326%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733968%2C4734976%2C4736008%2C4738609%2C4741664&hl=en-IR&gl=ir&ssta=1&rp=EPT46ZSmg_TMpAEQ9PjplKaD9MykATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjovsegkOn2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABpJCisSJzIlMHgxNGNhYzQ5NDA1NTM1OGU1OjB4YTQ5OWQwMWE2MjlhN2M3NBoAEhoSFAoHCOYPEAQYAxIHCOYPEAQYBBgBMgIQACoJCgU6A0lSUhoA
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از قیمت بسیار   میرا جز هتل های شیک است،  را باید به یاد داشته که عالوه بر اینکه هتل گرند   این نکته

 .مناسبی هم بر خوردار است

 Saraylı Sokak No:3, 34860 Kartal/İstanbul, Turkey-: Yukarı, Üsküdar caddesiآدرس 

 +90  216 488  64  72تلفن:  

 هتل رامادا انکور 

 

رستوران و پارکینگ    اتاق سیگار، ستاره از امکاناتی همچون: مرکز تناسب اندام، اینترنت رایگان ،  4این هتل  

کیلومتر با فرودگاه   80کیلومتر با فرودگاه سابیها گوکچن و  12حدود   برخوردار است.هتل رامادا انکور کارتال 

 .استانبول فاصله دارد جدید 

 .No 53, 34890 Kartal/İstanbul, : Yakacık Yeni, Cumhuriyet Mh, Kartal Cdآدرس 

Turkey 

 +90  216 671  21  00تلفن:  

http://www.booking.com/Share-nWyWb7
http://www.booking.com/Share-nWyWb7
http://www.booking.com/Share-nWyWb7
http://www.booking.com/Share-kEwv4m
http://www.booking.com/Share-kEwv4m
http://www.booking.com/Share-kEwv4m
http://www.booking.com/Share-kEwv4m
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 هتل گرند الرک 

 

 

اینترنت رایگان، کافه و اتاق سیگار   ستاره است که از امکاناتی مانند: رستوران ،  4هتل گرند الرک هتلی  

 .فرودگاه سابیها گوکچن فاصله دارد  کیلومتر با  8برخوردار است.این هتل حدود  

 Cumhuriyet, Naz Sk. No:03, 34876 Kartal/İstanbul, Turkey :آدرس 

 +90  216 671  16  16تلفن:  

 مراکز درمانی و آموزشی کارتال استانبول

و خصوصی متعدد،  از نظر وضعیت بهداشتی و وجود مراکز و بیمارستان های دولتی  منطقه کارتال استانبول

محسوب می شود. بیش تر از    یکی از شناخته شده ترین مناطق استانبول باسین اکسپرس استانبول مثل منطقه

در این منطقه وجود دارد    بیمارستان دولتی ، مراکز و کیلینیک های معتبر بسیاری   5بیمارستان خصوصی ،  30

 : که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم

http://www.booking.com/Share-7xQgRK
http://www.booking.com/Share-7xQgRK
http://www.booking.com/Share-7xQgRK
https://shinelandholding.com/articles/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/
https://shinelandholding.com/articles/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/
https://shinelandholding.com/articles/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/
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 بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی کارتال کوشویولو  •

 آموزشی تحقیقاتی دکتر لطفی کردار کارتال  •

 مرکز دولتی یاووز سلیم  •

 بیمارستان خصوصی آویجانا اوموت •

 بیمارستان خصوصی ورا  •

 مرکز پزشکی خصوصی زنان کارتال •

 مرکز پزشکی خصوصی دراگوس گوالن  •

 بهداشت دهان و دندان •

 درمانگاه تخصصی چشم و اسکنر ونی  •

 بیمارستان بیماری های کودکان •

مورد توجه بسیاری از افرادی   خرید آپارتمان در کارتال رو همین از   این منطقه مراکز آموزشی متعددی دارد

 :که قصد ادامه تحصیل دارند قرار می گیرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم

 مدرسه خصوصی اووگو •

 خصوصی کارتال اوئور •

 مدرسه خصوصی ارا  •

 کالج خصوصی بالکان الر  •

 مدرسه خصوصی احمد شیمشک  •

 دانشگاه مارمارا کارتال  •

 نبول شهیر دراگوس جامپوس استا •

 پردیس  –دانشگاه تمدن استانبول  •

 گدیک استانبول •

 استانبول شهیر ، ساختمان تحقیقات کمال کارپات  •

 دسترسی های منطقه 

دسترسی های زیادی در حوزه حمل و نقل دارد که از   منطقه اسکودار درست مثل منطقه کارتال استانبول 

شاره  ا کیلومتری این منطقه با فرودگاه صبیها در قسمت آسیایی استانبول 15فاصله   مهم ترین انها می توان به 

 .کرد

ساخته شده است . الزم به ذکر است   منطقه کارتال استانبول در  1857همچنین اولین بندر کشتی در سال 

اروپا را برقرار می کند از منطقه کارتال عبور می کند و نقش مهم و   که ارتباط بین قاره آسیا و  D100 اتوبان

 .در توسعه حمل و نقل زمینی بر عهده دارد  بسزایی را

https://shinelandholding.com/articles/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/
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گزینه   آغاز شده و تا منطقه کارتال ادامه دارد ،از کادیکوی استانبول همچنین جاده ساحلی که از خیابان بغداد

  2013می شود. ایستگاه های متعدد مترو که در سال  های مهم حمل و نقل کارتال استانبول محسوب 

 .احداث شدند بیش از پیش دسترسی این منطقه را بیش از پیش مورد توجه قرار داد

 له منطقه کارتال تا نقاط مهم استانبول فاص

 کیلومتر 15گوکچن فرودگاه سبیها  •

 کیلومتر  16منطقه پر جنب و جوش کادیکوی •

 کیلومتر 17بوستانجی  •

 کیلومتر  33میدان تکسیم استانبول  •

 .فاصله دارد

 فاصله کارتال تا فرودگاه جدید استانبول چقدر است؟

دقیقه ای در پیش    50راهی حدودا  برای رسیدن به فرودگاه جدید استانبول از محله یا منطقه کارتال استانبول 

، از طریق  فاصله کارتال تا فرودگاه جدید استانبول  بهترین اما . دارید  رو  پیش  دارید که چندین مسیر را

 .امکان پذیر است D020 بعد  و  E80 بزرگراه

ساعته   2دارید باید بگویم مسیری   اگر قصد رفتن به فرودگاه جدید استانبول را با وسیله حمل و نقل عمومی را

 .زیادی خواهد کرد  در پیش دارید که در لینک زیر به شما کمک

 رتال تا فرودگاه جدید استانبول به حمل و نقل عمومی فاصله کا

  

 (kartal) بررسی تخصصی قیمت آپارتمان در منطقه کارتال استانبول

یا خصوصی هر پروژه از اولین   بودجه مدنظر، شرایط پرداخت، دسترسی های خانه مورد نظر و امکانات عمومی و

واهد بود. با هلدینگ شاین لند همراه باشید تا به صورت  استانبول خ  نکته های قابل بررسی برای خرید خانه در 

 .را بررسی کنیم کارتال استانبول   آپارتمان و اجاره خانه در منطقه تخصصی قیمت 

قرار دهیم. همانطور که گفتیم کارتال   سعی کردیم در این مقاله اطالعات مفیدی و البته کاربردی در اختیار شما

برای خرید آپارتمان یا سرمایه گذاری می باشد. کارتال استانبول با توجه   تانبولاستانبول یکی از مناطق خوب اس 

https://shinelandholding.com/articles/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://goo.gl/maps/MvDsSbGePE1WGYfa8
https://goo.gl/maps/MvDsSbGePE1WGYfa8
https://goo.gl/maps/MvDsSbGePE1WGYfa8
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اجتماعی ارزش   موقعیت مهم ساحلی، بافت شیک و مدرن، امینت و سهولت در دسترسی، مناطق رفاهی و  به

 .باالیی را برای خرید مالک دارد

همراه شما  مت در کارتال استانبولخرید آپارتمان با بهترین قی هلدینگ شاین لند با تیمی مجرب برای 

 .خواهد بود. در ادامه چندیدن ملک در این منطقه به شما معرفی خواهیم کرد

  

 ISD620 پروژه 

 

 

دسترسی آسان به اتوبان، مدارس، دانشگاه   منطقه کارتال با بهترین لوکیشن در استانبول  در  isd620 پروژه

 .و حمل و نقل عمومی رابرای شما فراهم می کند 

متر مربع آن به فضای سبز    3500هزار متر مربع ساخته شده که حداقل   5این پروژه در زمینی به مساحت 

در دو   isd 620 چند این پروژه شده است. پروژه  اختصاص داده شده استو همین موضوع باعث جذابیت دو

 .ده استبهترین متریال ها و توسط مهندسینی مجرب ساخته ش  واحد مسکونی از  141بلوک با 
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  تصمیم که   را  ویو ابدی بی نظیر از دریای مرمره و جزایر پرنس یک از ویژگی های مثبتی است که نظر کسانی

 .را دارند به خوبی به خود جلب کرده است پیش خرید آپارتمان در کارتال استانبول  به

 امکانات پروژه 

کنیم می توانیم استخر روباز،سالن    شما صحبت اگر بخواهیم مختصر و مفید در مورد امکانات رفاهی این پروژه با

 .پیاده روی و سینمای روباز را برای شما ذکر کنیم ورزشی بزرگ و مجهز،پارک بازی کودکان،مسیر

متر تا الین    150این پروژه تنها  این پروژه از دسترسی های قابل توجه ای برخوردار است به طور مثال شما از

فرودگاه سبیها این پروژه را از سایر پروژه ها برای کسانی که قصد   دقیقه ای تا  20ساحلی فاصله دارید. فاصله 

 .آپارتمان در کارتال استانبول را دارند متمایز می کند  پیش خرید 

ایستامارینا و پییازا بروید و از یک   دقیقه پیاده روی می توانید به مراکز خرید   8اگر اهل خرید هستید تنها با  

 .دقیقه تا اسکله کارتال فاصله دارد 5دقیقه تا متروی مارمارای و  10  رید.همچنین این پروژهخرید عالی لذت بب 

 .کلیک کنید   isd620براس مشاهده جزئیات بیشتر پروژه

 

 isd610 پروژه 

https://shinelandholding.com/property/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd620/
https://shinelandholding.com/property/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd620/


قه کارتالمنط-ن لندایینگ شهلد  

 

در میان آن    isd610 کنیم، قطعا  اگر بخواهیم یک پروژه عالی در کارتال استانبول برای خرید به شما پیشنهاد

  خوابه با قیمتی مناسب و   3و   2متریال عالی و پلن های آپارتمانی جذاب   ها خواهد بود. یک پروژه فوق العاده با

 . مناسب استکامال    امکاناتی که به نسبت قیمت آپارتمان های این پروژه

ساخته شده است که بالغ بر   مربع  متر 6300  بلوک مجزا و زمینی به مساحت 3در حالت کلی این پروژه در 

 .کودکان اختصاص داده است  % از خود را به فضای سبز، پارک و فضای بازی60

 تنها بخشی از  سیستم امنیتی باال استخر سرپوشیده شیک و بزرگ، سالن ورزشی مجهز، حمام ترکی، نگهبانی و

این امکاناتی که گفتیم آپارتمان های این پروژه هوشمند هستند که در   امکانات این پروژه هستند. عالوه بر تمام

 .به طور کامل آن را بررسی کرده ایم بررسی آن 

در   از دیگر مزایای خرید و سرمایه گذاری این آپارتمان Tem و E5 اتوبان هایهمچنین دسترسی فوق العاده با 

 .کارتال است

 .کلیک کنید   isd610براس مشاهده جزئیات بیشتر پروژه

 

 ISD 280 پروژه 

https://shinelandholding.com/property/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd610-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://shinelandholding.com/property/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd610-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84/
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دید پانورامیک از جزایر پرنسس،   ( در بخش آسایی استانبول و در قلب منطقه کارتال با2021)این پروژه نوساز

 .آپارتمان در کارتال استانبول است یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری و خرید 

با بهترین متریال ممکن ساخته   مربع متر  171  الی 58  متراژ و   در پلن های یک الی سه خوابه isd280 پروژه

قیمت فوق العاده مورد توجه بسیاری از مهاجران ایرانی قرار گرفته    است. این پروژه با امکانات بی نظیر وشده 

 .است

 :دسترسی های پروژه 

 .دو دقیقه با پروژه فاصله دارد E-5 در جاده Kadikoy ایستگاه متروی •

 .دقیقه با پروژه فاصله دارد  10مترو مارمارای   •

 .با پروژه فاصله دارددقیقه   15ایستگاه مترو بوس   •

 .دقیقه با پروژه فاصله دارند   18تونل اور آسیا   •

 .دقیقه با پروژه فاصله دارد 8بیمارستان دولتی مارمارای   •

 .دقیقه با پروژه فاصله دارد  7بیمارستان خصوصی مدیپول   •

 .دقیقه با پروژه فاصله دارند  5مدارس دولتی   •

 .ه دارددقیقه با پروژه فاصل  7دانشگاه خصوصی مدیپول  •
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 .دقیقه با پروژه فاصله دارند  7مراکز خرید  •

 .دقیقه با پروژه فاصله دارد  12فرودگاه بین المللی صبیحا   •

 :امکانات

 استخر روباز  •

 سالن بدن سازی  •

 حمام ترکی و سونا •

 زمین های بازی در فضای باز برای کودکان  •

 زمین بسکتبال  •

 طبقه  4پارکینگ در   •

 24/7نگهبانی •

 .در کارتال استانبول کلیک کنید   isd280پروژه  برای سرمایه گذاری در

 ISD 220 پروژه 

 

https://shinelandholding.com/property/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd-280/
https://shinelandholding.com/property/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd-280/


قه کارتالمنط-ن لندایینگ شهلد  

 

  

دقیقا در   isd 220 است. پروژه همانطور که گفتیم جنگل آیدوس یکی از جاذبه های گردشگی کارتال استانبول

ای لذت بخش بی نصیب نخواهید ماند. این پروژه لوکس در   کنار این جنگل واقع شده و از هوای خوب و منظره

شده   متر ساخته  49000متر مربع و در زمینی به مساحت  185الی   75خوابه و متراژ  پلن های یک الی چهار

استخر و سونا، حمام ترکی، زمین   سیستم امنیتی باال،  بلوک با امکاناتی همچون 6است. این پروژه مسکونی در  

 .است شده  طراحی … بازی کودکان و 

داده شده که مورد توجه   درصد از مساحت کل پروژه به فضای سبز و امکانات رفاهی اختصاص  85حدود  

آیدو.   است و یک پروژه نوساز به حساب می   2021  خریداران زیادی قرار گرفته است. این پروژه ساخت سال

  اجتماعی، دسترسی فوق العاده و چشم انداز بسیاز زیبا از ویژگی های اصلی این دسترسی فوق العاده، امکانات

 .پروژه است

 .روژه روی این اینک کلیک کنید برای خرید خانه در کارتال و جزئیات بیشتر این پ

https://shinelandholding.com/property/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-isd-220/
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قه کارتالمنط-ن لندایینگ شهلد  

 

 :شرایط پرداخت برای خرید آپارتمان در کارتال استانبول

پیش خرید    و  سرمایه گذاری  می تواند یک فرصت اثتثنایی برای خرید آپارتمان در کارتال استانبول 

راتژیک و همچنین امکانات رفاهی کامل نظر سرمایه  است و  مهم  موقعیت دلیل   به  باشد. این منطقه آپارتمان 

 .گذاران زیادی را به خود جلب کرده است

تصمیم مهم و سرنوشت ساز برای شما باشد.  می تواند یک  خرید آپارتمان در کارتال استانبول بی شک

 .حرفی ای خود در این تصمیم در کنار شما خواهد بود هلدینگ معتبر شاین لند به همراه تیم 

می توانید با مشاورین هلدینگ شاین لند تماس بگیرید تا    قیمت آپارتمان در کارتال استانبول برای اطالع از 

 به شرایطتان به شما معرفی کنند  بهترین پروژه و روش پرداخت را با توجه 

 


