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למה להשקיע באתונה
אלף יורו מספיקים כדי להנות מנכס מניב באתונה60כ-סף כניסה נמוך למשקיעים

התפתחות כלכלית מואצת מאז המשבר הכלכלי שפקד אותה לפני עשור

לפי הבנק המרכזי2016מובילה בעליית מחירי הנדלן מאז 

בעלת ריכוז גבוה של מוסדות לימוד ואוניברסיטאות

תשואה כפולה מהתשואה בישראל על נכסים מניבים

אמנת מניעת כפל מס עם ישראל

ביותר באירופההמתויירותבאתונה מבקרים מיליוני תיירים בשנה והיא נחשבת לאחת מהערים 

קרבה גאוגרפית לישראל



יתרונות 
שדרת  
פטיסיון

שכונה קרובה מאוד ונגישה למרכז

לאיירביאנביתיירות ענפה ומאופיין בביקוש גבוה באיזור

שכונה ברמת סוציו אקונומית בינונית ומעלה

מתאימה לתיירים וגם לשכירות לטווח ארוך

באזור תחבורה ציבורית ענפה לכל רחבי אתונה

בתי קפה ומסעדות, ברשקה,זארהמול הדירה חנויות של 

מהאוניברסיטה לכלכלה ועסקים' מ500הדירה ממוקמת כ

הדירה ממוקמת כקילומטר אחד ממוזיאון אתונה

שדרה מאוד יפה שלכל אורכה ניתן לראות את האקרופוליס



דרת  בשהדירהמאזורתמונות
פטיסיון



הדירה נמצאת ברחוב  
המאופיין בתיירות  

וכולל רשתות  , ענפה
בתי קפה  , חנויות, ביגוד

ומסעדות



ממול הדירה חנויות של 
סופרים  , ברשקה, זארה

.  ותחבורה ציבורית ענפה
מטר  500נמצאת כ

קרובה , מהאוניברסיטאות
מסעדות ואף  , לבתי קפה

לבית חולים



הדירה

והבניין



למרות היותה של הדירה 
,  ממוקמת בשדרה הומה

המרפסת של הדירה 
פונה לחצר אחורית  

פנימית שקטה



מפרט הדירה







העלויות המצוינות בתוכנית זו כפופות לאמור בהסכם  

לשיווק נכס שייכרת בין המשווק לרוכש

ן מניב מחוץ לישראל ואינו מהווה הצעה או הזמנה  "מסמך זה מהווה הצגה עקרונית להשקעה בנדל

.להתקשר בעסקה

לרבות  , ן מחוץ לישראל"מובהר כי המסמך אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי לעניין השקעה בנדל

.ל"כלכליים ומשפטיים בארץ ובחו, היבטים מיסויים

.המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או מידע השוואתי

כל ההערכות והתחזיות בעניין ההשקעה לרבות תקופתה והתשואה החזויה מתבססות על הערכות  

או להשתנות עקב שינויים בשווקים או כתוצאה  /ההערכות ותחזיות אלה עלולות שלא להתממש ו. בלבד

או השלכות של  /ו, חקיקתיים וכלכליים באזור ההשקעה, או שינויים פוליטיים/מעיכובים במימוש ו

.תהליכים גלובליים

.אין במסמך משום התחייבות או מצג להשגת תשואה או תוצאה מסוימת, לאור האמור

תגברנה הוראות  , בכל מקרה של סתירה בין תיאור העסקה במסמך זה לבין ההסכמים שייחתמו בפועל

.ההסכמים החתומים

.הנתונים במסמך זה נכונים למועד הנקוב בו

.אין להעביר מסמך זה לצד שלישי ללא קבלת אישור מראש ובכתב מחברת החלום היווני
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