
 آشنایی با مزایای خرید ویال کوهستاین
ویال انواع متفاویت دارد که ییک از آنها ویال کوهستاین است. این ویال دارای طرفداران 
زیادی است و همچنین در مناطق کوهستاین فروش باالیی دارد. این ویالها برای کساین 
که از طبیعت لذت یم برند اهمیت بسیار باالتری نیز دارد. منظره باشکوه کوهستان 

و صدای زیبای حیوانات، دنیای بسیار زیبایی را در ویالهای  همراه طبیعیت سبز و بکر
کوهستاین یم سازد. بسیاری از افراد به دلیل همین ویژیگ های زیبا اقدام به خرید ویال 

مزایای  کوهستاین یم کنند. هدف ما از ارائه این مقاله آشنا کردن شما با ویال کوهستاین و
بوده است. اگر یم خواید با تمام نکات مربوط به این نوع ویال  خرید ویال کوهستاین

 .کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید بیشتر آشنا شوید به شما پیشنهاد یم

 

 

 مزایای خرید ویال کوهستاین
ویال کوهستاین به ویالهایی گفته یم شود که در نزدیک کوهستان بنا یم شوند و ترکییب 
از جنگل و کوهستان فضای اطراف این ویالها را تشکیل یم دهد. در مناطقی مانند شمال 
کشور که کوهستاین است و همچنین طبیعت درجه یک و غین دارد، هرساله استقبال 

این است که  مزایای خرید ویال کوهستاین زیادی از ویال کوهستاین یم شود. ییک از
معموال قیمت کمتری نسبت به دیگر ویالها دارند زیرا از امکانات رفاهی و خدمایت مانند 

سیار مهیم دور هستند. همچنین دستریس سخت به مدرسه و یا بیمارستان که نقش ب
کوهپایه باعث شده تا ساخت و ساز کیم در این مناطق صورت بگیرد و طبیعت در بیشتر 
موارد دست نخورده است. ییک از مناطق معروف در ایران که ویالهای کوهستاین زیادی 

رار دارد و در آن ساخته شده است؛ چمستان نام دارد. این منطقه در شمال کشور ق
اکثر ویالهای کوهستاین لوکس در این منطقه ساخته شده اند. اگر به دنبال ویالهای 

 .را پیشنهاد میکنیم ن در کرداخرید ویال گردید به شمامدرن و لوکس یم
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 همه چیز درباره خرید ویال کوهستاین

 

 امکانات ویال کوهستاین
یم خواهیم شما را با امکانات ویال کوهستاین آشنا کنیم تا شما  در این بخش از مقاله

بدانید با خرید یک ویال کوهستاین یم توانید از چه امکانایت استفاده کنید. با ما تا آخر 
 .این مقاله همراه باشید

 :تراس با منظره کوهستان و جنگل

بسیار جذاب است.  ییک از بهترین امکانات ویال کوهستاین داشتن تراس با منظره های
اکثر تراس های ویال کوهستاین منظره ای رو به جنگل و کوهستان دارند و چه چیزی 
جذاب تر از نوشیدن چای در هنگام عصر در ترایس است که منظره جنگل و کوهستان 

 .دارای دو تراس نیز هستند نویال مدرن در کردا داشته باشد. جالب است بدانید که اکثر

https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/


 :استخر آب گرم و سرد

آب گرم و سرد هستند. ویالهای کوهستاین نیز جزء  راستخ معموال بیشتر ویالها دارای
همین ویالها است. اکثر ویالهای کوهستاین دارای استخرهای آب گرم و سرد هستند و 

 .شما یم توانید هر موقع از روز از استخر استفاده کنید

 :ساعته و دوربین های مداربسته ۲۴نگهبان 

ته و همچنین دوربین های مداربسته ساع ۲۴معموال ویالهای کوهستاین دارای نگهبانان 
بسیار باالیی دارند. البته الزم به ذکر است که این مورد  تامنی هستند و از این جهت

هستاین که در مخصوص ویالهای کوهستاین شهریک است. به عباریت دیگر ویال کو
ساعته و دوربین های مداربسته هستند.  ۲۴شهرک ویالیی قرار دارند دارای نگهبان 

ویالهای منفرد بستیگ به سازنده دارد که برای آن نگهبان و یا دوربین مداربسته بگذارد 
 .یا خیر

 

 آشنایی با مزایای خرید ویال کوهستاین و معایب آن
و همچنین  مزایای خرید ویال کوهستاین در این بخش از مقاله یم خواهیم شما را با

معایب این کار آشنا کنیم تا شما با در نظر گرفتن هر دو این موارد تصمیم نهایی خود را 
 .راحت تر بگیرید. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید

 مزایای خرید ویال کوهستاین

 :از اند عبارت ”کوهستاین ویال خرید مزایای“چند مورد از مهم ترین 

 :برخورداری از ویال بسیار جذاب در منطقه رویایی

https://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_pool
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA


ویالهای کوهستاین اغلب نمای سنیگ دارند که این ظاهر و طراحی ویال را یکدست و 
زیبا یم کند. این یعین شما صاحب ویالیی بسیار زیبا یم شود. منطقه اطراف ویال نیز 

اد منطقه ای بسیار قطعا کوهستان، جنگل و ابرهای نزدیک به شما هستند که باعث ایج
 .رویایی یم شود

 :قیمت پایین ویال کوهستاین

دومین مزیت خرید ویال کوهستاین مربوط به قیمت پایین این ویال است. در باالتر نیز 
کیم در راجب این مورد حرف زدیم. قیمت پایین ویال کوهستاین باعث شده تا افرادی 

ساحیل را ندارند برای خرید این ویال  که سرمایه کافی برای خرید ویالهایی همچون ویال
اقدام کنند. دلیل قیمت پایین این ویال نیز دستریس کیم مشکل به خدمات و امکانات 
رفاهی است که در باالتر دو مورد آن نامبرده شد. به هر صورت قیمت پایین این ویال 

 .ییک از شاخص های جذاب برای خرید این نوع ویال است

 :پذیرآب و هوای بسیار دل

آب و هوایی که در مناطق کوهستاین و همچنین در اطراف ویالهای کوهستاین ساکن 
است آب و هوای خشک و سرد است. یعین وقیت تابستان شروع یم شود افراد درون 
شهر آب و هوای گرم و شرجی را تجربه یم کنند که بسیار آزار دهنده است اما شما 

ویال در  ا به شما نزدیک نیم شود. این ویژیگ راآب و هوایی خنک و مالیم دارید و گرم
 .نیز دارند نبرغا

 

https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%86/
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 معایب خرید ویال کوهستاین
 :چند مورد از مهم ترین معایب خرید ویال کوهستاین عبارت اند از

 :دوری از امکانات رفاهی

اولین و شاید مهم ترین عیب ویال کوهستاین این است که از امکانات رفاهی دور هستید. 
فاصله دارید. البته این فاصله همیشه … دولیت و برای مثال شما از شهر بازی، ادارات

کیلومتر با شهر مورد نظر فاصله  ۱۰تا  ۵خییل دور نیست و برای مثال اکثر ویالها تنها 
 .دارند

 :دوری از مراکز خدمایت

بیمارستان ها، مدارس، ادارات و همه شغل هایی که شما برای دریافت خدمات ممکن 
ید در شهر قرار دارند و شما باید برای دستریس به آنها است به آنها احتیاج داشته باش
 .فاصله ویال تا شهر را طی کنید

 کالم پایاین درباره مزایای خرید ویال کوهستاین
بود. البته شما یاد گرفتید که ویالی  مزایای خرید ویال کوهستاین عنوان این مقاله

همچنین معایب این کار کوهستاین چیست، مزایای خرید ویال کوهستاین کدام است و 
چیست. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا آخر این مقاله با ما 

 .همراه بوده اید کمال تشکر و قدرداین را داریم

 



 


