
هترین ویال های آشنایی با ب
 جهان

اطالعات کسب کنید در این مقاله  بهترین ویال های جهان خواهی در مورداگر یم
ا در مورد آن مفصل صحبت کنیم. امروزه در کشور ما ویالهای با ما همراه باشید ت

که هرساله  ویال در برغان بسیار جذاب و باشکوهی شاخته یم شوند. مانند
وجود دارد. اما موضوع ما در این مقاله چیز مشتریان زیادی برای خریدشان 

دیگری است. برترین ویالهای جهان موضوع این بحث است که در ادامه مقاله 
اطالعات زیادی درموردشان دریافت خواهید کرد. ما یم خواهیم در این مقاله 

را با شما برریس کنیم که هرکدام از چه  بهترین ویالهای جهان معروف ترین و
سبیک برای ساخت و ساز استفاده کردند و چه ویژیگ ها و یا امکانایت دارند. 
اساسا در ساخت ویالی خوب چندین فاکتور مهم مثل موقعیت جغرافیایی، آب و 
هوا، وسعت، سال ساخت، مواد به کار رفته، طراحی داخیل و بیروین و.. تاثیر 

باید تمام نکات ریز و درشت  بهترین ویال های جهان و برای ساخت زیادی دارند
 .که در بهتر شدن این ویال ها تاثیر دارند را رعایت کنیم
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 بهترین ویال های جهان
ار زیادی از ویالهای معروف در جهان وجود دارد اما در این بخش یم تعدادی بسی

را با شما برریس کنیم. نکته مهیم  بهترین ویالهای جهان خواهیم معروف ترین و
ویال های  که حائز اهمیت است این است که در چند سال گذشته ساخت و ساز

و مدرن در کشور ما به ییک از اصیل ترین کسب کار های خرید و فروش  الکچری
بهترین  ویال بدل شده و همین خاطر بنا بر این شد تا با صحبت در مورد چند تا از

یا هر منطقه  خرید ویال در کردان شما را راهنمایی کنیم تا اگر قصد ویال های جهان
دیگری را داشتید با دانیش بروز تر به سمت این کار بروید تا بعد از مدیت از 

ویال برتر  ۳. با ما تا انتهای این بخش همراه باشید تا با خریدتان پشیمان نشوید
  .در سطح جهاین آشنا شوید
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 همه چیز در مورد بهترین ویال های جهان

 ویال ریکای

است که تاکنون امتیاز زیادی را در بین  بهترین ویال های جهان ویال ریکای ییک از
ویالهای مطرح جهان کسب کرده است. این ویال جزء بزرگ ترین ویالهای جهان 

ویال مدرن در  توانید با خریداتاق خواب است. شما یم ۵با دارا بودن 
 .تجربه لذت بخیش را از اقامت در ویال های خویب را تجربه کنید کردان

 :موقعیت مکاین

مکاین است که ویال در آن قرار دارد. این ویال در نزدییک ساحل و مشرف  ایبیزا
به خلیج کاال جندال ساخته شده که این باعث بوجود آمدن منظره ای بسیار 
دلنشین و زیبا شده است که این ویال را در زمره بهترین ویال های جهان قرار داده 

 .است

 :امکانات ویال ریکای

 ویژیگ باید ریکای ویال ،”جهان های ویال بهترین“ا توجه به قرار داشتن در لیست ب
. است ای حرفه کامال کارکنان تیم یک دارای ویال این. باشد داشته خایص های

اتاق خواب در این ویال وجود دارد که همه آنها به تلویزیون پالسما،  ۵ همچنین
مجهز شده اند. همچنین این ویال دارای یخچال، تهویه و دیگر امکانات مورد نیاز 

سونای بخار، سالن ورزیش و اتاق بخار است. ییک از جالب ترین امکانات ویال 
ریکای وان آب گریم است که روی سقف این ویال قرار دارد. این وان با ظرفیت 

نفر بر روی سقف ویال ریکای قرار دارد تا افراد از آب گرم و منظره آسمان در  ۱۰
ت ببرند. سه مکان غذاخوری شیک و پیشرفته در این ویال قرار دارد. شب لذ

اولین مکان، باغ باربیکیو است که با چراغ های ریز و زیبا تزئین شده و یم تواند 
یک شب به یاد ماندین را خلج کند. دومین مکان، منطقه غذاخوری بسیار کالسیک 

است که نمایی  و رسیم است. سومین منطقه غذاخوری برای صرف صبحانه
 .بسیار زیبا از خلیج را به نمایش یم گذارد
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 ویال باناکوت

بهترین ویالی های  ویال باناکوت نیز مانند ویال ریکای جزء بزرگ ترین و
اتاق خواب، اتاق نشیمن، آشپزخانه، کتابخانه، یک  ۷است. این ویال شامل  جهان

مکان غذاخوری یم شود. ویال باناکوت همچنین در یک موقعیت مکاین فوق العاده 
 .ساخته شده است

 :موقعیت مکاین

زیره ای به نام جامیب بای قرار دارد که مرتبط با خلیج گواتر ویال باناکوت در ج
است. این ویال خارج از سواحل آنتیگیوا یعین در کارائیب ساخته شده است. این 

 .ویال به دلیل واقع شدن در ساحل، زمیین شن و ماسه ای زیبایی دارد

 :امکانات ویال باناکوت

خواب است که هرکدام از اتاق ها اتاق  ۷همانطور که گفته شد این ویال دارای 
است. یک مکان غذاخوری کالسیک، … دارای حمام شخیص، تلویزیون، یخچال و

آشپزخانه مدرن و زیبا و همچنین اتاق نشیمن بزرگ با منظره ای زیبا جزء ویژیگ 
های این ویال است. این ویال دارای یک زمین تنیس بسیار زیبا و همچنین دارای 

   باشکوه است که به دریا متصل یم شود. این ویال به شکل متری ۱۵یک استخر 



L  بنا شده است و دکوراسیوین بسیار مدرن و زیبا دارد. تنها راه ارتباطی به این
جزیره و رفتن به این ویال از طریق دریا است. یعین شما باید با قایق به این ویال 

ویال باناکوت تبدیل به ییک برسید. این باعث شده تا امنیت ویال بسیار باال برود و 
 .شود بهترین ویال های جهان از

 ویال کاسا ترس سولز

است. توجه بسیار  بهترین ویال های جهان ویالی کاسا ترس سولز جزء زیباترین و
زیاد به جزئیات و ریزه کاری ها باعث شده تا این ویال از نظر ظاهری بسیار فوق 

 .این ویال موقعیت مکاین آن استالعاده باشد. جالب ترین نکته در مورد 

 :موقعیت مکاین

ویال کاسا ترس سولز در مکزیک است و بر روی یک صخره واقع شده است که 
اطرافش را اقیانوس فرا گرفته است. این باعث ایجاد منظره ای بسیار زیبا و 
دلنشین از داخل ویال شده است. بهتر است بدانید که این ویال در شهر پونتا میتا 

 .ار داردقر 

 :امکانات ویال کاسا ترس سولز

این ویال با توجه به سبک های سنیت و بسیار زیبای مکزییک ساخته شده است 
که حس آرامش و راحیت بسیار خایص به میهمانان یم دهد. این ویال دارای اتاق 
های متعددی است که هرکدام با آثار هنرمندان مشهور تزئین شده است. همچنین 

ژیگ ها و امکانات این ویال یم توان به داشتن یک ایوان بزرگ و بییض از دیگر وی
شکل اشاره کرد که منظره منحصر به فردی از اقیانوس را به نمایش یم گذارد. 
بسیاری از آثار سنیت و زیبای مکزیک در تزئین این ویال وجود دارند. ویال کاسا 

ین برای معرفی دیگر ترس شامل تراس های بسیار متعدد و زیبایی است. همچن
امکانات این ویال یم توان به سونا، سالن تناسب اندام بسیار مجهز، اتاق ماساژ 

 .اشاره کرد… و



 

 کالم پایاین

و ویژیگ های هرکدام بودید. باید  بهترین ویال های جهان در این مقاله شاهد
بگوییم که کشور خودمان هم از این نمونه ویالها زیاد دارد. برای مثال ویال مدرن 
در کردان وجود دارد که بسیار زیبا و مجهز هستند. از اینکه تا آخر این مقاله با ما 

 .همراه بوده اید کمال تشکر و قدرداین را از شما داریم

 


