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Karadağ’da rahat 

ve nezih bir yaşam 

için 32 adet konforlu 

rezidans daire.





KOMFORLU YAŞAM VE TATİLİNİZ İÇİN GEREKLİ OLAN HERŞEY!

Deniz manzarası

Tüm dairelerin önü açıktır ve engelsiz deniz 

manzarasına sahiptir.

Modern altyapı

Şebeke suyu, kanalizasyon ve internet/telefon bağlantıları 

ile birlikte kesintiler için yedek su deposu ve jeneratör 

bulunmaktadır.

Her daire için ayrı otopark yeri tahsis edilmiştir 

Rezidans sakinlerinin kullanımı için 2 katlı kapalı 

garaj bulunmaktadır.

Güvenlikli bir binada, 

rezidans sahiplerine özel alanlar 

Proje içerisinde yüzme havuzu,spa,resepsiyon 

ve misafirler için açık otopark yer almaktadir.



SAHİP OLACAĞINIZ İMKANLAR

Ideal lokasyon 

Tivat merkeze 5 dakika.

En yakın plaja 5 dakika.

Tivat havalimanına 10 dakika.

Mükemmel yatırım fırsatı

Sabit yıllık kira getirisi.

Mülkiyet temelli ikamet. 

İhtiyaçlarınıza cevap verecek hizmetler

Emlak yönetim şirketi.

“Concierge” hizmeti. 

Dünya çapında kalite

Modern sürdürülebilir teknolojiler ve Avrupa'nın 

güvenilir üreticileri tarafından üretilen çevre 

dostu malzeme ve ekipmanlar..



TIVAT RESIDENTIAL SUITES
PANORAMA

Tivat havalimanına

10 DAKİKA

Sahile 

5 DAKİKA

Porto Montenegro’

5 DAKİKA



PANORAMİK ADRİYATİK MANZARARASINA SAHİP,

EN İYİ GAYRİMENKUL

BİR İSTEK GÖNDERİN

5 DAKİKA
237-150 m 70 000 €  4,5%

Tivat merkeze Farklı konfigürasyonlarda 

daireler

Tek yatak 

odalı daire

Mortgage maliyeti

http://panoramativat.com/tur/#request
http://panoramativat.com/tur/#request


KAPSAMLI ŞEHİR ALTYAPISI
Tivat, güzel mimarisi ve parkları ile Adriyatik kıyısındaki 

en huzurlu ve büyüleyici şehirlerden biridir. Güçlü 

altyapısı sayesinde Tivat, kesinlikle huzurlu ve dinlendirici 

bir şehir olarak adlandırılabilir. Ihtiyacınız olan herşey 

elinizin altında; lüks restoranlar, kafeler, barlar, spor 

kompleksleri, dalış ve yelkencilik okulları ve çok çeşitli 

dükkanlar. Ayrıca Tivat'ta Ingilizce eğitim veren iki adet de 

okul bulunmaktadır. Tivat sadece tatil için değil ,sürekli 

yaşamak için de harika bir yerdir.

EMLAK YÖNETİMİ 

Panorama rezidans, Tivat'ın Mazina bölgesinde yer 

almaktadır. Tüm daireleri deniz ve dağ manzarası görecek 

şekilde dizayn edilmiş, doğayla iç içe, deniz seviyesinden 

300 metre yükseklikte, deniz havasını ve dağ esintisini 

içinizde hissedeceğiniz olağanüstü bir rezidans.

Panorama rezidansları tanınmış markaların 

üreticilerinden temin edilen sürdürülebilir teknolojiler ve 

çevre dostu doğal ürünler kullanılarak inşa edilmiştir. 

Içeride doğal renk tonunda parkeleri ve dışarıda su 

geçirmez doğal taşlarla kaplı zeminin harmanlanmış 

görüntüsü burayı inşa etme sürecini bizim için zevkli hale 

getirmiştir.



DOĞA IÇINE GİZLENMİŞ
Panorama residansı Tivat ın  Mazina  bölgesinde yer 

almaktadır. Tüm daireleri  deniz ve dağ  manzarası  

görecek şekilde dizayn edilmiş, doğayla iç içe, deniz 

seviyesinden 300 metre yükseklikte,deniz havasını ve dağ 

esintisini içinizde hissedeceğiniz  olağanüstü bir 

residans.

EN GELİŞMİŞ 

TEKNOLOJİLER VE ÇEVRECİ,

DOĞA DOSTU MALZEMELR
Panorama residansları tanınmış markaların 

üreticilerinden temin edilen sürdürülebilir teknolojiler ve 

çevre dostu doğal ürünler kullanılarak  inşa  edilmiştir. 

Içerde doğal renk tonunda parkeleri ve dış taraftaki su 

geçirmez doğal taşlarla  kaplı zeminin harmanlanmış 

görüntüsü burayı inşa  etme sürecini bizim için zevkli hale 

getirmiştir.



Şimdi al, sonra öde!

NOTER HESABINA DEPOZİTO YATIRMA

Alıcı bir satın alma sözleşmesi imzalar 

ve %10 luk depozito miktarını  noter 

hesabına   yatırır.

BİNA TEMELİNİN TAMAMLANMASI 

Alıcı , bina temelinin tamamlanmasının 

ardından  daire fiyatının %25 lik ödemesini  

noter hesabına  yatırır.

BİNANIN KABA İNŞAATININ 

TAMAMLANMASI

Dış duvarlar ve çatı ile beraber karkas 

imalatının tamamlanmasından sonra  alıcı daire 

fiyatının %25 lik kısmını noter hesabına yatırır.

BİNANIN İÇ KISMININ TAMAMLANMASI

Binanın iç kısmının tamamen bitmesiyle 

alıcı  daire  fiyatının %20lik  bölümünü  

noter hesabına   yatırır. 

BİNA TAMAMEN HAZIR

Binanın tamamen  yerleşmeye hazır 

olmasıyla  alıcı %10luk  ödemeyi 

 noter hesabına yatırır. 

MÜLKIYET TESCILI

Sahiplik belgesinin alınması için 

kayıt yapılır ve kalan %10luk ödeme noter 

hesabına  yapıldıktan sonra  dairenin mülkiyeti 

tamamen alıcıya  geçer. 

10% 25% 25%

20% 10% 10%

Tek ihtiyacınız olan kimlik belgeniz.
Kişiselleştirilebilir ödeme planı.



NEDEN KARADAĞ'I SEÇMELISINIZ?

Size bu harika ülke hakkında biraz bilgi vermek isteriz.

Karadağ, Adriyatik Denizi ve Kotor Körfezi'nin dağları, gölleri, ormanları, koyları 
ve güzel plajlarına sahip küçük bir ülkedir.

Karadağ turizmi, sürekli olarak artmaktadır. Önde gelen turizim dergileri, 
önümüzdeki on yılda turizmdeki büyümenin yanı sıra gayrimenkul satın 
almak için en iyi yerlerden biri olduğunu işaret etmektedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yeni uçuşlar Karadağ'ı çok sayıda turiste 
ulaştırıyor. 

Çok pahalı hale gelen komşu şehir Dubrovnik'in aksine, Karadağ hala 
nispeten uygun ve özel bir çok yatırım fırsatı sunuyor.

Son birkaç yıldır görüldüğü üzere, Karadağ büyük bir gelişme potansiyeline 
sahip. Büyük, saygın ve seçkin uluslararası şirketler Karadağ'a yatırım 
yapıyor. İşletmeler her yıl çift haneli büyüme rakamları bildiriliyor.

“PANORAMA”rezidans sakinlerinin tüm olanaklarından faydalanacakları bir 
süper yat limanı olan Porto Montenegro, projemize sadece 5 dakika 
uzaklıktadır: Yat Limanı, cafeler, restoranlar, mağazalar,muhteşem bir 
yüzme havuzuna sahip Yat kulübü ile “Yeni Monaco”olarak adlandırılan 
Porto Montenegro, aynı zamanda dünyanın ilk Platinum Marinasi 
olmuştur. 

Karadağ bir NATO üyesidir ve Avrupa Birliği'ne aday olarak kabul edilmiştir. 
Lezzetli organik yemekler, güzel sıcak insanlar, bozulmamış doğa, güvenlik - 
hepsini Karadağ denen bu güzel ülkede bulacaksınız! 

DÜNYADAKI CENNETE HOŞ GELDINIZ!





1. KAT

2 21 YATAK ODALI  41 M  + İLAVE OPSİYONLAR; GALERİ 22 М , BAHÇE TERAS
2  36 M ’DEN BAŞLAYAN 1 YATAK ODALI DAİRELER



2. KAT

236 M ’DEN BAŞLAYAN 1 YATAK ODALI DAİRELER
2  55 M ’DEN BAŞLAYAN  2 YATAK ODALI DAİRELER  



3. KAT

2 21 YATAK ODALI  41 M  + İLAVE OPSİYONLAR; GALERİ 22 М , BAHÇE TERAS

236 M ’DEN BAŞLAYAN 1 YATAK ODALI DAİRELER
2  55 M ’DEN BAŞLAYAN 2 YATAK ODALI DAİRELER 



ÇATI KATI DAİRELER

301
çatı katı
oturma odası
2 yatak odası
2 banyo
bahçe teras

302
çatı katı
oturma odası
4 yatak odası
3 banyo
bahçe teras

303
çatı katı
oturma odası
3 yatak odası
3 banyo
bahçe teras

GALERİ 

302

303



2. KAT: 101
3. KAT: 201, 209  

4. KAT: 301, 302, 303

1.KAT: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008
3.KAT: 207, 208

2  1 YATAK ODALI  41 M DAİRELER
2+İLAVE OPSİYONLAR; GALERİ 22M ,BAHÇE TERAS  

21 YATAK ODALI 36 M 'DEN BAŞLAYAN DAİRELER 

22 YATAK ODALI 55 M 'DEN BAŞLAYAN DAİRELER ÇATI KATI DAİRELER

1. KAT: 009, 010   
2. KAT: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
3. KAT: 202, 203, 204, 205, 206

Gallery

Gallery
Gallery



+382 (0) 67 747 858

info@navit.info     

www.NAVIT.info

+382 (0) 67 66 66 33

sales@navit.info

www.PANORAMATIVAT.com       

YÖNETİM ŞİRKETİ

SATIŞ OFİSİ
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