
סװיטות בוטיק עם נוף לים בטיבת 

פנורמה

       

טיבת מונטנגרו



סוויטות בוטיק
32 סוויטות להשקעה,
לחופשה או למגורים  

במונטנגרו





 

 

 

 

 

 



אתם רוכשים:
מיקום נוח

5 דקות ממרכז טיבת ופורוטו מונטנגרו
5 חמש דקות מהחוף 

10 דקות משדה התעופה של טיבת,
כך שתוכלו לנחות ובמהירות שיא כבר ללגום קוקטייל

טעים וקר כשהנוף היפיפה של הים האדריאטי
ומפרץ קוטור כנגד עינכם מחדר המלון או הבריכה.

טיבת היא מקום מעולה לנפוש וליהנות בו.
כמו כן זהו המיקום המושלם ליציאה ליעדים

מגוונים ,מעניינים ומרכזיים במונטנגרו והכל במרחק 
נסיעה קצרה.

 

שרות כולל למקסימום נוחות
חברת ניהול

שרות קונסיירז'
 איכות ברמה עולמית

טכנולוגיות וחומרי בניה מודרניים, עמידים וידידותיות 
לסביבה המיוצרים על ידי יצרנים אירופאים

 איכותיים ואמינים. 

הזדמנות להשקעה יוצאת מן הכלל
הכנסות שנתיות יציבות ואטרקטיביות.

בעלות מלאה ורשומה בטבו.



10 דקות
משדה התעופה של טיבת

5 דקות מהים 
 מרחק נסיעה קצרה

  ממגװן יעדים יפיפײם ומענײנים

5 דקות
 מפורטו מונטנגרו



עם נוף פנורמי לים האדריאטי פרױקט המגורים האטרקטיבי ביותר

5 דקות 
ממרכז טיבת

37-150 m2 
דירות בגדלים

 ועיצובים שונים

70 000 €  
 דירת 2 חדרים

http://panoramativat.com/#request



 תשתיות נרחבות

חברת ניהול

טיבת היא אחת מהערים המקסימות
 והנוחות ביותר על קו החוף של הים 

האדריאטי, עם ארכיטקטורה יפה 
ופארקים רבים. בזכות התשתיות 

המצוינות טיבת היא עיר מגורים
 מצוינת לרווקים, משפחות עם ילדים

 ותיירים .יש בטיבת את כל מה שאתם
 צריכים: מרינה יוקרתית מהמפוארות
והמתקדמות בעולם, מסעדות גורמה,

 בתי קפה, ברים אינטימיים, מרכזי
 ספורט ,בתי ספר לצלילה,

 בתי ספר לשייט, חנויות מגוונות ועוד.
ישנם 2 בתי ספר בין לאומיים.

 טיבת היא עיר חוף המתאימה לחופשות
 חלומיות, כמו כן למגורי משפחות ורווקים.

חברת הניהול מבטיחה תפקוד שוטף ללא 
רבב של הבניין, המתקנים השונים וכמו כן

השכרת הנכסים לטווח קצר או ארוך.
חברת הניהול תספק מגוון רחב ואיכותי של 

שירותים, החל מריהוט הדירות, ניקיון 
ותחזוקה שוטפת.



מוקפים בטבע עוצר נשימה
פרויקט פנורמה ממוקם באזור מזינה שבטיבת,

 כ- 100 מטר מעל גובה פני הים.
מיקום זה מספק באופן טבעי נוף פתוח אל הים

 וההרים וכמו כן זרימת אוויר צלול ומרענן.
כל הדירות מתוכננות באופן הממקסם את הנוף

 היפיפה והאור הטבעי. הבניין כולו מוקף
 בסביבה ירוקה, מעוצבת ומטופחת.     

טכנולוגיות בניה חדישות,
 מתקדמות וידידותיות לסביבה

פרויקט פנורמה בנוי מחומרים טבעיים וידידותיים
 לסביבה אשר מיוצרים על ידי יצרנים מוכרים

 ואיכותיים כגון: רצפת למינציה וצבעים טבעיים
 בפנים המבנה ועד לגימורים עמידים למים 

  המשלבים אבן טבעית במבנה החיצוני.
טכנולוגיות עמידות לאורך זמן מהוות קו 

 מנחה לאורך כל תהליך הבניה.  
חדרי האמבטיה והשירותים מגיעים באבזור מלא.



קנה עכשיו ושלם אחר כך

  

.  

 

.

 

תכנית תשלומים בהתאמה אישית

הפקדה לחשבון נוטריון
10%

הרוכש חותם על חוזה קניה
 ומבצע הפקדה בטוחה לחשבון

 הנוטריון.  

בסיום השלד
25%

בסיום ביצוע עבודות השלד,
גג וקירות חיצוניים, התשלום

 מבוצע לחשבון נוטריון.

20%
 עבודות פנים

בסיום ביצוע עבודות הפנים,
 הבניין מוכן .התשלום מבוצע 

  לחשבון נוטריון.

בסיום היסודות
בסיום ביצוע עבודת היסודות
 של הבניין, התשלום מבוצע

 לחשבון נוטריון.

25%

 סיום הפרוייקט
הדירה מוכנה לאכלוס.

 התשלום מבוצע לחשבון
 נוטריון.

10%
 רישום בעלות

הדירה נרשמת על שם הרוכש
 ומופיעה תחת בעלותו הבלעדית.
 התשלום מבוצע לחשבון נוטריון.

10%



  .

למונטנגרו פוטנציאל צמיחה אדיר שנראה כבר
 בימים אלו ובשנים האחרונות. חברות בין לאומיות

גדולות ונחשבות ביותר משקיעות ובונות במונטנגרו.
 עסקים מדווחים על גידול של עשרות אחוזים בכל 

  שנה.

ריכזנו עבורכם מספר נקודות בנוגע 
למדינה הנפלאה והיפיפייה הזו:

מונטנגרו נהנית מגידול תיירותי ונדל"ני עקבי ומתמשך
בשנים האחרונות. מונטנגרו מסומנת על ידי מגזינים בין

לאומיים ונחשבים כאחד היעדים המובילים בעולם
לגידול תיירותי בעשור הקרוב וכאחד היעדים 

       הכדאיים ביותר בעולם לרכישת נדל"ן.

טיסות חדשות מיעדים שונים בעולם טסות עכשיו
באופן ישיר למונטנגרו והופכות אותה לנגישה ביותר

    לתיירים, אשר מגיעים בהמוניים.

בניגוד לדוברובניק השכנה אשר כבר יקרה מאוד,
 מונטנגרו עדיין נהנית ממחירים נמוכים ומלאה

 בהזדמנויות השקעה מעניינות וכדאיות ביותר, ממש
ברגעים האחרונים לפני שהופכת לפנינת נדל"ן

 אקסקלוסיבית ויוקרתית ביותר.
אוכל טעים ואיכותי, אנשים חמים ומסבירי פנים,

איכות סביבה וטבע עוצר נשימה, בטחון.

ברוכים הבאים לגן 
עדן עלי אדמות!

פורטו מונטנגרו נמצאת רק 5 דקות
 מהפרויקטים שלנו אשר יהנו מכל
     מה שיש לפורטו מונטנגרו להציע

מונטנגרו היא מדינה קטנה ויפיפייה מלאה בטבע
עוצר נשימה, הרים ירוקים, אגמים, יערות, מפרצים,

וחופים מדהימים ויפיפיים של הים האדריאטי
           ומפרץ קוטור.

 - מרינה
 - בתי קפה
 - מסעדות

 - חנויות
 - מועדון יאכטות

- קאנטרי קלאב עם בריכה מדהימה ויפיפייה 
הבנויה מעל הים

-ועוד

לקבל דרוג פלטיניום
      פורטו מונטנגרו היא : «מונקו החדשה»

המרינה של פורטו מונטנגרו היא הראשונה בעולם

למה לרכוש 
במונטנגרו?

מס בגובה 9% בלבד

אין מס רכישה בעת
 קניית דירה חדשה

רוכשי דירות במונטנגרו
מקבלים אישור שהיה

 ועבודה שנתי אשר ניתן
  לחידוש מדי שנה.





קומה ראשונה

  דירת 2 חדרים 41 מטר מרובע אופציה לגלריה 22 מטר ומרפסת 

דירת 2 חדרים 36 מטר מרובע 



קומה שניה

דירות 2 חדרים  36 מטר מרובע
דירות 3 חדרים 55 מטר מרובע  



קומה שלישית

דירות 2 חדרים 41 מטר מרובע ומרפסת

דירות 2 חדרים 36 מטר מרובע

דירות 3 חדרים 55 מטר מרובע



פנטהאוז 301 פנטהאוז + גלריה 302 פנטהאוז + גלריה 303

גלריה

302

303

פנטהאוז

סלון
2 חדרי שינה

2 חדרי שירותים/אמבטיה
מרפסת

סלון
4 חדרי שינה

3 חדרי שירותים/אמבטיה
מרפסת

סלון
3 חדרי שינה

3 חדרי שירותים/אמבטיה
מרפסת



גלריה גלריה

דירות 2 חדרים 41 מטר מרובע עם אופציה 
לגלריה 22 מטר מרובע ומרפסת

קומה ראשונה: 008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,003 ,002 ,001 
קומה שלישית: 208 ,207 

 דירות 2 חדרים החל מ- 36 מטר מרובע
קומה ראשונה: 010 ,009 

קומה שניה: 110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 
קומה שלישית: 206 ,205 ,204 ,203 ,202

דירות 3 חדרים החל מ- 55 מטר מרובע
קומה שניה: 101  

קומה שלישית: 209 ,201

פנטהאוז
קומה רביעית: 303 ,302 ,301  



+382 (0) 67 747 858

+382 (0) 67 66 66 33
sales@navit.info

MANAGEMENT COMPANY

SALES CENTRE

info@navit.info

http://panoramativat.com

http://navit.info/


