
 2 زیربنا 3 تعداد حمام 2 اتاق هاي خواب 2800 متراژ

3,850.00 تومان ماهیانه - منزل مسکونی,
ویال

متراژ 950 متر تازه ساخت و شیک داراي امکانات

رفاهی کامل

جزییات بیشتر

فروش فوری منزل تازه ساخت

 2 زیربنا 3 تعداد حمام 4 اتاق هاي خواب 3800 متراژ

850,000.00 تومان - ویال

متراژ 1500 متر داراي امکانات رفاهی کامل در بهترین

نقطه شهر

جزییات بیشتر

ویالی اجاره ای در منطقه خوش آب و ھوا

 2 زیربنا 4 تعداد حمام 4 اتاق هاي خواب 2000 متراژ

6,250,000.00 تومان - ویال

متراژ 2000 متر تازه ساخت و شیک داراي امکانات

رفاهی کامل

جزییات بیشتر

ویال برای فروش

 3400 متراژ

4,200.00 تومان ماهیانه - فروشگاه

متراژ 4500 متر تازه ساخت و شیک داراي امکانات

رفاهی کامل داراي…

جزییات بیشتر

فروش مجتمع تجاری

مسکن رونق می گیرد

در مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ نویسنده: امالک رضوان

یک کارشناس مسکن پیش بینی کرد با توافق هسته اي هجوم سرمایه هاي

سرگردان به بخش مسکن افزایش یابد و شاهد…

اطالعات بیشتر

رکود ھمچنان سر بار بازار مسکن

در مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ نویسنده: امالک رضوان

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اعالم کرد: بازار مسکن همچنان در رکود به سر

می برد. از ابتداي سال جاري تا…

اطالعات بیشتر

خانه سازان اثاث کشی کنند!

در مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ نویسنده: امالک رضوان

یک کارشناس مسکن معتقد است ظرفیت بخش مسکن در کشور تکمیل است

و سرمایه گذاران این بخش بهتر است…

اطالعات بیشتر

عنوان شعار در وب سایت زیر اسالید شو ظاهر می شود

متن شعار در وب سایت زیر اسالید شو ظاهر می شود

3  2  1

همکاران

درباره امالک رضوان

وب سایت امالک رضوان با ھدف ھوشمند سازی واگذاری

آگھی امالک و سھولت در پیدا کردن ملک دلخواه مشتریان

طراحی و اجرا شده است.

پست ھای اخیر

مسکن رونق می گیرد

رکود ھمچنان سر بار بازار مسکن

خانه سازان اثاث کشی کنند!

دسته بندی ھا

خانه لوکس

خرید و فروش

واحد تجاری

ارتباط با ما

آدرس : تھران، خیابان ... 

امالک رضوان 

تلفن : 12345678 - 021 

info[at]mlakerezvan[dot]ir : ایمیل

تمام حقوق وب سایت برای مدیریت امالک رضوان محفوظ است طراحی و اجرا :: ملک سپار

info[at]melksepar[dot]com : ایمیل ما در                   ورود / ثبت نام

امالك رضوان | خرید ملک | فروش ملک | رهن آپارتمان | اجاره آپارتمان
0123456789  تماس با مانوع ملکمواردگالري تصاویراخبارنمایش ملک هاصفحه اصلی

ویال براي فروش

متراژ 2000 متر تازه ساخت و شیک داراي امکانات رفاهی کامل

6,250,000.00 تومان

بیشتر بدانید

کلید واژه

ھر کدام

کد ملک

ھر کدام

وضعیتمکان اصلی

حداقل متراژ بیشترین قیمتکمترین قیمتحداقل تعداد واحدحداقل تعداد طبقاتنوع ملک

ھر کدام

بیشترین ناحیه 

جستجوھر کدام

 ویژگی ھای امالک

ھر کدامھر کدام

ھر کدامھر کدامھر کدامھر کدامھر کدام

خرید و فروش


رهن و اجاره



خرید و فروش



رهن و اجاره



  

خانه خود را جستجو کنید 
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