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3 projesiyle Atakent’te yepyeni bir semt inşa eden ve Atakent 4’le kalite yolculuğuna
devam eden Avrupa Konutları; hayallere hayat vermeye devam ediyor.

Geleceğin Bağdat Caddesi olarak adlandırılan Halkalı Caddesi üzerinde, 
ulaşım ağlarıyla çevrelenmiş bir bölgede mükemmele ulaşmaya hazır olun.

E5’e ve TEM’e çok yakın. İster toplu taşımayla, ister özel araçla
her koldan ulaşılabilen mükemmel bir konumda.

Dört koldan kolay ulaşım

Geleceğin Bağdat Caddesi'nde
yeniden Avrupa Konutları

Atakent 4-B, farklı beklentileri karşılayacak 1+1’den 4+1’e daire seçenekleri 
sunuyor.  Doğal ışıktan yararlanan tasarımlarıyla, aydınlık ve ferah bir yaşam 
sağlıyor.  362 daire ve ticari ünitelerden oluşan Atakent 4-B, balkon ve 
teraslarıyla evinizin içindeki mutluluğu dışarıya da yansıtıyor.

362 daire 365 gün mutluluk

Eksiksiz bir yaşam
Her ayrıntısı ve çizgisiyle farklı bir yaşama davetlisiniz. 

Gelin, çağdaş mimari anlayışının en seçkin yansımaları hayatınızla bütünleşsin. 
Geniş salonlar ve konfor dolu mutfaklarla içinizdeki mutluluk evinize dolsun.



Her gün spor her daim sağlık
Fitness salonunda dilediğiniz zaman ter atacak, sauna, hamam ve spa 

merkezinde günün stresinden arınacaksınız. Yanı başınızda bulunan 
kamusal park alanındaki koşu-yürüyüş parkurları ve spor sahalarıyla 

daima fit kalacak, kapalı havuzlarında yaz kış yüzmeye doyamayacaksınız.

Sevdikleriniz 7/24 güvende
Çevrenizi güzellik, içinizi ise güven kaplayacak. 

Siz ve sevdikleriniz Avrupa Konutları'nın sımsıcak dünyasında gönül rahatlığıyla,
huzur dolu bir yaşam süreceksiniz.
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Şehrin enerjisinde huzur var!
Yeşil alanlar, yansıma havuzları ve onları çevreleyen yürüyüş yolları sayesinde 

Atakent 4-B’de şehrin enerjisi ve huzuru bir arada.
Rengarenk bahçeleri ve suyla şekillenen peyzajı sayesinde hayatı sürekli 

bahar tazeliğinde yaşayacaksınız. 

Vaziyet Planı
Arsa alanı
İnşaat alanı
Blok sayısı
Ünite adetleri
Ticari üniteler
Konut tipleri

16.863 m2 
87.312 m2
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Oda Sayısı Brüt m2 aralığı
1+1                         70 - 84 m2         
2+1                         101 - 147 m2

3+1                         161 - 171 m2

4+1                         198-203 m2

Avrupa Konutları mutluluğu genişliyor!
Maslak’tan Başakşehir’e, Ispartakule’den Ümraniye'ye birbirinden iddialı projelerle 
İstanbul’u mutlulukla buluşturan Avrupa Konutları’nın ayrıcalık dünyası genişliyor.

Mağaza, restoran ve kafeleriyle
geleceğin Bağdat Caddesi

Cadde dükkanları ve mağazalar sayesinde her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
Ayrıca restoran ve kafeleriyle de sosyal yaşamanıza iki adımda renk katabilirsiniz.


