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הים של ניצה" ״גני

 פרטית,מגרש שחיה בריכת
.0תדרי41,א3,2בחצד, שיס
 ביותריבנתניה, והיפה הנישא היוקרתי באיזור

 ונבנה הולך הים, ומול •ד״ם רחב פארק לח־
 היה לא עוד כמוהו חדשני מגורים פרוייקט

ניצה. גני בארץ.
 את לפנק שנועד בית ממש, של חלומות בית

 •ום אמיתית נופש הרגשת להם ולהעניק דייריו,
יום.
 ומצטיינת מפוארת בסביבה נבנית ניצה״ ״גני

 נפלא. סביבת■ ותיכנון מרהיב חזותי בעיצוב
 לובי משובח, טניס מגרש שחייה, בריכת
 •תחנות חרה. לכל מיוחד פנים ותיכנו! מפואר

 זה וסגנון אחר ח״ם סגנון לר״רים יעניקו אלו
שלך. להיות יכול

ניצה" נ״גו■ נדי־ד תקבל ■1
הים. אל צופה חרה כל •
 חמים ולמ״ם להסקה עצמאית מערכת •

מושלם. לחיסכון
 ובחרסינה בקרמיקה מסצפים רחצה חדח •

צבעונית.
 בשיטת באמבטיה מימיים תת זרמים •

היגיאקח׳״.
גרניט. שיש גם ובו אמריקאי, בסגנון מטבח •
 הפונה לחלון מתחת ממוקם המטבח סור •

לים.
השינה.. בחדח לקיר מקיר שטיחים •
 בסלון, גחלות איטלקי שיש מרצפות •

לבחירה). דוגמאות האוכל(שלוש ובפינת
בחזית. דקורטיבית תאורה •
במיוחד. רחב מדרגות חדר עם מפואר לוב■ •
מבקחך. לזיהוי אינטרקוט/טלביזיה נ*ערכת •
תרבות. מועחן •
וכושר. בריאות מועחן •
קרקעי. תת חניון •

החברה. לתקנון בהתאם הנופש ד׳רת

בשדה ניצה״ "גני
ה*ם נמל מתלה ■והחז דוח

 ,0ווז ונש1 דיות סנצע
.01)11 נסקוססו דרה מיזו סל ע

תל־אביב
 22 לסל ברחי במיוחד ןרתי7יו בנין

 בנות דירות בלבד. דירות 8 בן בבנין
׳  גג. עם ודירות חדרים 4־13:

 דו־ אחת דירה נותרה איזורל״, אביב, תל בצפון
 חדרים. 5 בת מפלסית

 דו־ דירות 9 סופר חתם ברח״ הסולידי בצפון
 דירות 8 בן בבנין חדרים 4 בנות מפלסיות

בלבד.

 כ של קרקע על מפוארים קוטג״ים •
160מ־ ר מ׳ 400 דולר. 000.

 1 בני בנינים 2ל־ ההרשמה החלה כץ, ברחי •
בלבד. דירות
חדרים. 4 בנות דו־מפלסיות משוכללות דירות

נתניה
 במיוחד, יוקרתי בבניו 16־18 חזנגוף ברחי

 שכלולים הכוללות חדרים 4־13 בנות דירות
לרוב.
חדרים. 5 בנות דירות לציון ראשון ברחי

רמת־השרון
פתח־תקוה

 דירות רמת-השרון, בלב השרון, גני בפרויקט •

חדרים. 3י/' בנות פאר
הגג. על חדר + גג + חדרים 3 בנות דירות •

 דירות 14 בן מפואר בנין ,11 קלישר ברחי
 בלבד. פנטהאוזים 2 נותרו בלבד.
 הגג על חדר + גג + חדרים 3 ראובן, דגל ברח־

 ושכלולים הגג על חדר + גג + חדרים 4׳ ו־י
לרוב.

 השקט. במרכז חדרים 3בנותי/י דירות
 לכניסה העיר(גם במערב חדרים 4 בנות דירות

מיידית).
ד ומיוחד יוקרתי פרוייקט הברושים״ ב״גן מו  צ

 דר דירות אברמוביץ׳. בשכונת גן דונם 7 ל-
 השכלולים. כל עם חדרי□ 5 בנות מפלסיות

$ 75,000מ־ דירות 5 - מבצע

חירים מ ם □1אי ה די ד ו מ נ ק־ מ

חינם!|
 ן ונשלח03-267059 יטלפן
 י מהודרת חוברת בדואר אליך
 | ותצלזמים פרטים שפע ובה
 — היוקרה פרוייקט על
י הברושים׳.׳ "גן

וחס הסייס לנל בסברה 0311 דוס *
בלבד) דירות דולר(לחמש




