


https://www.google.com/maps/place/41%C2%B038'56.0%22N+41%C2%B042'46.5%22E/@
41.648882,41.6779051,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.648882!4d41.712924

By the River

בתים  54בלו מון בטומי מתחם שיש בו 
מהים ' דק8במרחק של , במקום מדהים על גדות נחל ויער

הכולל  , מוקם כפר נופש ייחודי. גאורגיה. מהעיר בטומי' דק10-ו
המקום ינוהל על ידי . בתים בבעלות פרטית רשומה בטאבו54

.שתדאג לניהול ושיווק הנכס שלךZULU VIPחברת 
.  'חד4ר "מ60', חד3ר "מ51', חד2ר "מ42סוגי בתים 3במתחם 

(רישום מלא בטאבו+ )ר "מ250שטח של על 

נחל פרטי במתחם ומי שלגים צלולים+ 
מי השתיה הם מי עדן מבאר שלנו  + 
בריכת שחיה + 
קוזי וסאונה בכפר'ג+ 
מסעדה+ 
 ZULU VIPניהול של + 
!!!כל הקודם זוכה+ 
2022הפרויקט יהיה מוכן מאי + 

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B038'56.0"N+41%C2%B042'46.5"E/@41.648882,41.6779051,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.648882!4d41.712924


4.3 k”m from the city 8 min drive

By the River

https://goo.gl/maps/YRfWsm1xa7TrCUwU7

https://goo.gl/maps/YRfWsm1xa7TrCUwU7

https://goo.gl/maps/YRfWsm1xa7TrCUwU7

GOOGLE MAPS-מיקום ב

https://goo.gl/maps/YRfWsm1xa7TrCUwU7
https://goo.gl/maps/YRfWsm1xa7TrCUwU7
https://goo.gl/maps/YRfWsm1xa7TrCUwU7








By the River

תכנית אדריכלית



ר"מ42' חד2



ר"מ51' חד3



ר"מ60' חד4
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By the River

תמונה להמחשה בלבד*



By the River

תמונות להמחשה בלבד*



נשארר"מ60מחיר לבית ר"מ51מחיר לבית מ42מחיר לבית בית' מס'מס
11----
22----
33----
כן-69,000$(בית על הנחל)$ 4462,000
55----
66----
77----
88----
911----

1012----

1113----
כן121555,000$62,000$69,000$
1318----
1419----
1521----
כן162255,000$62,000$69,000$
כן172355,000$62,000$69,000$
1824----
1925----
2026----
כן212755,000$62,000$69,000$

כן222855,000$62,000$69,000$
2329----
2432----
2538----
2643----
2744----
2845----
2946-----
3048----
3149----

28.6.21-מחירי בתים שנותרו נכון ל*

לתשומת ליבכם שעד שאתם רוכשים הבתים נמכרים ולכן הטבלה יכולה להשתנות מרגע לרגע*



By the River

בתים שלא למכירה  

מסומנים בעיגול כחול

28.6.21-נכון ל*



55,000$אופן התשלום לבית במחיר 
:  1תשלום 

דמי רישום/דמי רצינות$ 2000במעמד חתימת ההסכם 

: 2תשלום 

בטאבו על  רבע הדונם ישולם לאחר רישום $ 26,500תשלום שני 

שימכם

:  3תשלום 

לאחר רישום הבית  )לאחר סיום הבניה בעת מסירת המפתח $ 26,500

(שימכם ואתכםבטאבו מלא על 

:הבית כולל ריהוט
עם ספה הנפתחת למיטה-סלון

כולל כיריים –מטבח 

פינת אוכל

מקרר

חשמל

מזגנים2

טלויזיה1

ומקלחתשירותים 

ארון בגדים+ שידות 2+ חדר שינה 

אין עמלת תיווך

By the River



:שוטפותוהוצאות ,אחזקה ,ניהול 
ר  "מ42ר לחודש כלומר בית של "דולר למ1.5תשלום ועד בית חודשי הינו  

.דולר לחודש 63ועד הבית הוא 

טיפול בגינות שלך  . תשלום זה הינו לניקיון השטחים הציבוריים במתחם

כמו כן HOTTUBקוזים ו ב 'שימוש בבריכת השחיה בסאונות בג. ובציבוריות

.בשרותי ההסעות שבמתחם

:הוצאות שוטפות נוספות
פלוס מינוס תלוי בחבילה ובמהירות  ) דולר בשנה 180-אינטרנט וכבלים 

(האינטרנט 

.דולר387לארי בשנה 1200לארי בחודש כלומר 100בממוצע כ –חשמל

.דולר לשנה193לארי לחודשיים  50–גז

חינם-לא משלמים –מים

.חינם-בגיאורגיה לא משלמים ארנונה -ארנונה

דולר  936לסיכום הוצאות שנתיות במידה ונכס עומד ואינו מושכר הינם 

.בשנה 

:שיווק והשכרת הנכס שלך, ניהול
כולל טיפול שוטף  , תדאג לשווק ולהשכיר את הנכס שלךZULU VIPחברת 

. בניקיונות ותחזוקת הנכס

.הנכס מוצע להשכרה הן לתיירות חוץ והן לתיירות פנים

מערך ההשכרה של אותו 30/70במידה והשכרנו את הנכס אנו מתחלקים  

.היום

By the River



By the River

12.4%תשואה שנתית = 

תשואה שנתית לבית בבלו מון
62,000$בשווי לבית 

כ"סהמחיר ליוםהשכרהימי חודש

01450$200$

02560$300$

03970$630$

041280$960$

051280$960$

062090$1800$

0724100$2400$

0824100$2400$

091890$1620$

101075$750$

11550$250$

12650$300$

12,550$ברוטו שנתי כ הכנסות "סה
3,765$שיווק ואחזקה שנתי , ניהול30%

1080$אינטרנט , חשמל, ועד בית: הוצאות שותפות לשנה

$ 7,710כ רווח נטו שנתי "סה

(לחודש בממוצע$ 642.5)

מדובר על הערכה ריאלית בלבד*



By the River

תוספות לבית 
ולמתחם



25 Amarlebis st. Batumi .Georgia

+995 0422 200 600

Tel/Whatsapp

+995 596 66 59 59 

zuluvip@Georgia-Batumi.com

www.Georgia-Batumi.com


