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 - לציון בראשון היוקרה שכונת של בלבה
 מגורים פרוייקט וצומח הולך אברמוביץ, שכונת
 . הברושים גן גינת. אברהם של ומרהיב חדשני

 גן. דונם 7ל- מפלסים,צמודים 2 חדרים, 5
 אשר אביב, לתל הכביש אל הקרובה בשכונה,
 מעולים וקהילתיים ציבוריים תים1שר מעניקה

 נבנה הוא שלן. הבא הבית עומד מסחרי, ומרכז
 טובל ביותר, הגבוהים הסטנדרטים יעפ״

 המשתרעים חמד ופינות עצים דשא, במשטח׳
 מרהיב. מראה דונם. ד על-פנ•

 — לציון ראשון של הירוק הלב אל בוא
הברושים. גן אל

ל מר. ב ק ? גן־הברושים׳ ב׳ כדייר ת
הגיאקוז׳, בשיטת באמבטיה מימיים תת זרמים *
אורחין. של מושלם לזיהוי סגור במעגל טלויזיה *
דירה. לכל אויר כיווני 3 *
מפלסיות. ח דירות *
ארונות. חדר *
קרמיקה. ריצוף עם רחצה חדרי 2 *
רץ). מטר 6.80(אמריקני בסגנון מטבח ארונות *
איטלקי. גרניט שיש *
 דוגמאות 3(בסלון גדולות שיש מרצפות *

לבחירה).
השינה. בחדרי לקיר מקיר שטיחים *
 לרופא (מתאים דירה לכל כניסות 2 אפשרות *

חופשי). מקצוע לבעל או
במיוחד. רחב מדרגות חדר עם מפואר לוב• *
ומכשירים. ציוד הכולל וספורט תרבות חדר *
בחזית. דקורטיבית תאורה *
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 הלוואה באמצעות הדירה ממחיר 600/0

 בתשלומים שנים.היתרה 12 עד שתוחזר
ז8\/0£ ל-ו\זו אפשרות נוחים.

גן־הבחשיס
גן. תם 7ד צמודים מפלסים, 2,יםחוו 5

7 3 באילת בש1נ דיות ♦ . 0
0)1 החיים לכל ובעברה 1

מטבח

 11ה1ח הבאים מהמהומות נאחד דוה 11ק
!החיים לנל ובטבריה באילת חינם כש11 חדות

 פאר לדירת ועוברים חייכם סגנון את משנים אתם גינדי, אברהם אצל דירה קונים אתם כאשר
 גינת. אברהם אצל כמקובל עילית, בסטנדרט

ובטבריה. באילת — נופש דירות בשתי הגרלה ללא תזכו לכן, בנוסף
 — בטבריה ושבוע באילת שבוע — בשנה שבועיים לרשותכם תעמודנה המרוהטות הנופש תרות

החיים. כל במשן

תל־אביב
 22 לסל ברח׳ במיוחד יוקרתי בנין

 בנות תרות בלבד. תרות 8 בן בבניו
 גג. עם ודירות חדתם 3./׳

 דד אחת תרה נותרה ל׳, איזור אביב, תל בצפון
 חדתם. 5 בת מפלסית

 דר תרות 9 סופר חתם ברח הסולית בצפון
 תרות 8 בן בבנין חדתם 4 בנות מפלסיות

בלבד.

נתניה
 במיוחד, יוקרתי בבניו 16־18 תזנגוף ברח

 שכלולים הכוללות חדתם 3 בנות דירות
לרוב.
חדתם. 6 בת תרה לציון ראשון ברח'
 ברמה יוקרה דירות הים, מול ניצה בגני

 חדרים. 4-13,2 בנות דירות בינלאומית,
 בחצר, טניס מגרש פרטית, שחיה בריכת

רבים. שכלולים ועוד תת-קרקעי חניון

 הגג על חדר + גג + חדרים 3 ראובן, דגל ברח׳
 ושכלולים הגג על חדר + גג + חדרים 4ו־י/י

לרוב.

 9 בני בנינים 2ל־ ההרשמה החלה כץ, ברח׳
בלבד. דירות
חדתם. 4 בנות דו־מפלסיות משוכללות דירות

ראשון־לציון

רמת־השרון
הגג. על חדר + גג + חדתם 3 בנות תרות 1

 כ־ של קרקע על מפוארים קוטג׳ים ו
דולר. 160.000מ־ מ׳׳ר 400

פתח־תקוה
 דולר. 85,000 רק - פנטהאוז

 בבנין יוקרתי פנטהאוז חדפעמית! הצעה
השכלולים. מירב עם מפואר

השקט. חדרימבמרכז 3/י2בנות תרות •
 לכניסה העיר(גם במערב חדרים 4 בנות דירות •

מיידית).
!סעם ואניני החלטה למהית •

אברמוביץ, בשכונת יוקרתי בבניו פנטהאוז
גדולות. להלוואות אפשרות .$110,000 רק

1̂
ים. וקוטר קרקע עם דירות 

■חידות. 6 ל פעמי חד מבצע
 ביותר והירוק היוקרתי באזור 1
 בקרן לציון ראשון במערב |
 גולומב ארלוזורוב הרחובות .
 (ע״יבייסבארין *
 במקום $110,000 מ החל |

^$130,000

מע־מ כוללים אינם המחירים
החברה. לתקנון בהתאם הנופש תרת
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