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Geleceğinize
Karadağ’da yatırım yapın,
Avrupa’ya bir adım atın.

Invest in your future with
Karadağ and take
a step into Europe

KOTOR

MONTENEGRO
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A LAND OF

WILD BEAUTY

Muhteşem doğası
sıcak atmosferi
ile size en iyi
yaşam deneyimi
Montenegro’ da.
Kendinizin ve ailenizin geleceğinizi
düşünüyorsanız, tüm imkânları
keşfetmek istiyorsanız, Karadağ’da
gayrimenkule yatırım yapmak, akıllı ve
kazançlı bir karardır.
Gayrimenkule yatırım yaparak ve satın
alarak, aynı zamanda oturma iznine de
hak kazanmış olursunuz.
Hedefimiz müşterilerimize yüksek
kaliteli, hızlı, etkili ve verimli
hizmetler ve çözümler sunarak müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.
Projemiz 5 yıldızlı otel yönetim
sistemiyle yönetildiğinden bu projeden
daire satın alan müşterilerimiz
sadece oturum almakla kalmayacak
aynı zamanda %5-8 arasında yıllık
euro bazında kira getirisi elde
edebileceklerdir.

With its breath
taking nature
and welcoming
atmosphere
the best life
experience
awaits you in
Montenegro.
If you are thinking of your
families future as well as your
own, if you want to discover
the opportunities which await
you, then making an investment
in property in Karadağ with
a wish and beneficial choice.
By investing in or purchasing
property here you will also earn
the right to a residency. Our aim
is to ensure customer satisfaction
by providing our clients with
high quality, speedy, effective
and productive services and
solutions.
As our project is managed with a
5 star hotel management system,
clients who purchase a property
from this project will not only
gain residency, they will also
have the opportunity to receive a
yearly rental income of
5-8% in Euro.
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SWEETY STEFAN

P

rojeden yer alan tüm müşterilerimiz aynı
zaman da hisseli veya tam tapu sahibi olmaları
durumun da Montenegro mevcut yasalarına
göre 3 ay içerisinde eşleri ve 18 yaşından küçük
çocukları ile birlikte oturum alabileceklerdir.
Uslulararası otel zinciri markası ile işletilecek olan
hotel projemizden, konut sahipleri kalmadıkları
zamanlarda yıllık kira getirisi elde edeceklerdir.
Projemizde yer alan müşterilerimiz aynı zaman
da otelin tüm olanaklarından da ücretsiz
yararlanacaklardır.

NEDEN KARADAĞ?

WHY MONTENEGRO ?

Karadağ’ın birçok konuda, yatırıma niyetli
girişimcilere sunacağı sayısız bireysel ve kurumsal
avantajları vardır. Şu anda Avrupa Birliğine üyelik
yolunda olan güvenli ve istikrarlı bir ekonomidir.

Montenegro has numerous individual and
business advantages in many aspects to offer the
entrepreneurs willing to take action. It is a safe and
stable economy currently on the EU accession path.

ÔÔ2017’de NATO üyesi olmuştur.

ÔÔHas been a member of NATO in 2017

ÔÔÇok yakında Avrupa Birliği üyesi olması beklenmektedir.

ÔÔIs expected to become a member of European Union very soon

ÔÔŞirket kurma süreci basit ve hızlıdır. Şirket kuruluşu,

ÔÔProcess of establishing a company is simple and rapid

yatırımcıya oturma ve çalışma izni alma hakkı kazandırır.
ÔÔKaradağ, Avrupa Birliği'ne üye olduğunda, oturma izni olan kişiler
Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım Hakkı'na sahip olacaklardır.
ÔÔOturma izni sahibi bireyler ücretsiz olarak sağlık
hizmetlerinden yararlanabilirler.
ÔÔResmi para birimi Euro’dur.
ÔÔSermaye yatırımında sınır yoktur.
ÔÔYabancı sermaye şirketleri, ulusal şirketlerin sahip oldukları
ticari eşitlik ve yasal hakların aynısına sahiptirler.
ÔÔYabancı yatırımcılar gayrimenkul tapularında tüm haklara sahiptirler.
ÔÔAvrupa’da rekabetçi bir vergi sistemine sahiptir. (% 9 oranı)

Union, the individuals with residence permit will have
the right of Free Circulation in European Union.
ÔÔThe individuals who have residence permit may benefit
from the health services without charge
ÔÔOfficial Currency is Euro
ÔÔNo limit on capital investment
ÔÔForeign investment companies have commercial equality
and rights under the law as national companies
ÔÔCompetitive tax system in Europe (rate of % 9)

ÔÔGayrimenkul Alım-Satım Vergisi: % 3'tür.

ÔÔCorporate Income Tax : 9 %

ÔÔ34 ülke ile çifte vergilendirme antlaşmaları

ÔÔVAT : 21 %

ÔÔHükümet, yatırımcılar için gümrük ve mali
teşvik tedbirleri hazırlamıştır.
ÔÔEşsiz konum ve uygun iklim koşullarına sahiptir.

ÔÔReal Estate Purchase Tax : ……..
ÔÔDouble taxation treaties with 34 countries, Turkey is one of these countries
ÔÔThe workforce is qualified and wages are relatively
low (Minimum wage is approximately 300 €)
ÔÔGovernment has established customs and fiscal
incentive measures for investors

ÔÔSerbest piyasa potansiyeli vardır.

ÔÔUnique location and favorable and reliable climate conditions

ÔÔUçuş bağlantılarını ve rotalarını genişleterek

ÔÔOpen market potential

Avrupa’ya erişilebilirlik sağlanabilir.

As our project is a member of RCI, property owners
will be able to stay is over 3200 facilities located all
over the world which are members of RCI, without
no accommodation charge.

entitled to have residence and work permit

ÔÔKDV: % 21'dir.

(Asgari ücret yaklaşık 300 €’ dur).

All clients who are part of our project will also be
able to use all hotel amenities free of charge.

ÔÔWhen Montenegro becomes a member of European

ÔÔKurumlar Vergisi: % 9'dur.

ÔÔİşgücü niteliklidir ve ücretler nispeten düşüktür.

Property owners of our hotel project, which will be
run as an international hotel chain brand will be able
to earn an annual rental income from their property
when they are not personally using it.

and through company establishment; the investor is

ÔÔForeign investors can acquire full rights to real estate title

vardır ve Türkiye bu ülkelerden biridir.

Projemiz RCİ uyesi oldugundan Kat malikleri aynı
zaman da RCİ a baglı 3200 civarındaki dünyanın
her yerinde bulunan tesislerden konaklama bedeli
vermeksizin konaklama yapabileceklerdir.

I

n accordance with Montenegro law any of our
clients who are part of our project, wither they
be shareholders of property or full owners of
the property will be eligible for residency along
with their partners and children under the age of 18,
within 3 months.

ÔÔDeveloping tourism sector
ÔÔAccessibility to Europe via expanding flight connections and routes

HERSEQ NOVİ
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MONTENEGRO’YA

NASIL

GİDİLİR?

GELECEĞİNİZE
KARADAĞ’DA YATIRIM
YAPIN AVRUPAYA BİR
ADIM ATIN

INVEST IN YOUR
FUTURE WITH
KARADAG AND TAKE A
STEP INTO EUROPE

Coğrafi konumundan dolayı Montenegro son derece
avantajlı lokasyondadır. İtalya’nın tam karşısında bir
Akdeniz ülkesidir. Türk Hava Yolları’nın yazın
sabah – akşam olmak üzere günde 2 sefer, kışın
haftada 5 gün direk seferleri buluyor. Ayrıca
Montenegro’ya Dubrovnik veya Tiran üzerinden
de uçmak mümkün. Ülkenin bir diğer uluslararası
havalimanı olan Tivat Havalimanı tüm Avrupa
ülkelerine hizmet veriyor.

Due to its geographical situation Montenegro has a
convenient location, it is a Mediterranean country
located directly opposite Italy. During the summer
season Turkish Airlines has 2 daily direct flights
to the local airport, one in the morning and one in
the evening, they also have 5 direct flight per week
during the winter season. It is also possible to fly
to Montenegro from Dubrovnik and Tiran. Tivat
airport, which is another international airport of the
country has regular flights to all European countries.

İstanbul – Podgorica Havalimanı 1saat 20 dakika.
Montenegro – Türkiye karayolu ile şimdilik 1200 km.
Podgorica’dan veya Tivat havalimanından Avrupa’nın
başkentleri ortalama 1,5 saat uçuş mesafesinde.

REASONS TO
INVEST IN

MONTENEGRO

Flight time between Istanbul Airport and Podgorica
Airport is 1 hour and 20 minutes. The distance
between Turkey and Montenegro is 1200 km by land.
On average European capitals are a 1.5 hour flight
from Podgorica Airport or Tivat Airport.
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MAPS
CROATIA

SPLIT
DUBROVNIK

MONTENEGRO

PORTONOVI
ISTANBUL

CORFU

GREECE
TURKEY

ATHENS

DIDIM

MEDITERRANEAN SEA

FLIGHT TIMES

CONNECTED PORTS

LONDON

2H 40

LONDON

2H 40

PARIS

2H 40

PARIS

2H 40

VIENNA

1H 20

VIENNA

1H 20

BRUSSELS

2H 40

BRUSSELS

2H 40

ISTANBUL

1H 40

ISTANBUL

1H 40
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Avrupa’da Comfort
Yaşam
of Life in
Refahı
Europe
Montenegro, EN, NATO,
WTO, OECD, Avrupa konseyi
ve Akdeniz Birliği’nin hali
hazırda üyesi ve aynı zamanda
yakın gelecekte AB üyeliği
beklenen politik olarak
istikrarlı bir ülkedir. Genel
olarak çok iyi işleyen sağlık
sisteminin içinde her şehrinde
tam donanımlı özel ve devlet
hastanesi bulunmaktedır.
Öte yandan uluslararası
akreditasyona ve saygınlığa
sahip birçok devlet ve özel
okula sahiptir. Montenegro
aynı zamanda göçmen
ailelerin çocukları için 12
yıllık üniversite öncesi eğitim
imkânı tanımaktadır.
AB'ye girene kadar elinizdeki
izinler sadece Montenegro
içinde geçerlidir. AB’ye
girdikten sonra da bunları
yenileyebileceksiniz. Ama ek
yükümlülükler getirilebilir.

Montenegro s a politically
stable country which is
currently an EN, NATO, WTO,
OECD, Council of Europe and
Mediterranean Association
member and whose EU member
is pending. The health care
system which is well managed
and operated means there are
private and state hospitals in
each town. There are also several
private and state schools which
all have international potential
and respect. Montenegro also
has a 12 year pre-university
education program for children
of migrant families.
Until they join the EU
permissions granted to you
Montenegro are only valid in
Montenegro. Once they are
part of the EU you can renew
these permissions, but there
may be additional obligations or
conditions.

KOTOR
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KARADAĞ

city

ŽABLJAK

İGALO

TUZİ
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Eşsiz Fransız Unique French
mimarisi
architecture
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KAT PLANI
Net: 49 m²
Brüt : 62 m²

FLOOR PLAN

Net Area: 49 m²
Brüt Area : 62 m²

SUIT ROOM B

Konforlu
ve lüks iç
mekanlar

Comfortable
and luxurious
interiors
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KAT PLANI
Net: 55 m²
Brüt : 68 m²

FLOOR PLAN

Net Area: 55 m²
Brüt Area : 68 m²

SUPERIOR SUIT

Ayrıcalığın Enjoy the
keyfini çıkarın privilege
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KAT PLANI
Net: 108 m²
Brüt : 136 m²

FLOOR PLAN

Net Area: 108 m²
Brüt Area : 136 m²

PREMIER SUIT

Ayrıcalıklı
iç mekanlar

Privileged
interiors
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KAT PLANI
Net: 386 m²
Brüt : 452 m²

FLOOR PLAN

Net Area: 386 m²
Brüt Area : 452 m²

PRESIDENTIAL SUIT

Sadece
Sizin için

Only
for you
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Žabljak

NIGHT
MONTENEGRO
Plajda güneşin tadını
çıkarırken, kayak keyfi de
çok yakınınızda

While enjoying the sun on
the beach, skiing is
also very close

M

IN MONTENEGRO

uhteşem doğası,
sıcak atmosferi ile eğlence
Montenegro’da.

W

ith its breath-taking nature
and welcoming atmosphere joy and
pleasure are in Montenegro
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MONTENEGRO

life
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