
Totmaimulþiromâni
investescpepiaþa
imobiliarãcipriotã

A
chiziþiile imobiliare
fãcute de români
în afara þãrii sunt
tot mai nume-
roase, iar în ultima
perioadã se fac re-

marcate, pe lângã Dubai, ºi des-
tiaþii precum Spania sau Cipru de
Nord. Cipru de Nord devine,
aºadar, tot mai cunoscut, atât din
punct de vedere turistric, cât ºi în
ceea ce priveºte piaþa imobiliarã.

Prezentã la Târgul Naþional Imo-
biliar (TNI) de la finalul lunii trecute,
Mãdãlina Stãnescu, co-fondatorul
NorthCoast Properties Cyprus, ne-a
spus cã numãrul românilor intere-

saþi sã investeascã în piaþa imobi-
liarã cipriotã este din ce în ce mai
mare. Printre altele, doamna Stãne-
scu ne-a precizat: "Suntem o agen-
þie imobiliarã ºi avem contracte cu
opt dezvoltatori de pe insulã.
Avem în portofoliu proprietãþi în
stadiul de proiect, dar ºi locuinþe
deja finalizate, cea mai ieftinã pro-
prietate fiind un apartament studio
de 58.000 de euro. Organizãm cã-
lãtorii de inspecþie, unde oferim
trei nopþi de cazare gratuitã pentru
cei interesaþi, plus transferul de la
aeroport la cazare. Clienþii trebuie
sã-ºi achiziþioneze doar biletul de
avion. Acolo îi punem în contact

direct cu dezvoltatori ºi avocaþi
care le pot oferi toate detalile lega-
te de contracte ºi achiziþii.

Am avut foarte multe cereri de
la românii care locuiesc în strãinã-
tate. ªi ne-am spus cã, dacã tot
mai mulþi români din strãinãtate
sunt interesaþi de Cipru de Nord,
trebuie sã venim ºi în România ºi
sã le spunem ºi românilor de aca-
sã despre aceastã locaþie.

Cei care cumpãrã case ºi aparta-
mente le cumpãrã pentru vacan-
þe sau ca investiþie, în mod special
pentru aprecierea de capital.
Dacã apartamentul este cumpã-
rat în momentul în care dezvolta-

torul lanseazã proiectul, atunci
aprecierea de capital poate ajun-
ge ºi pânã la 50% în doi ani de
zile. Dezvoltatorii oferã ºi pro-
perty management, se pot face
venituri din chirii - pânã la 7-8%
pe an. În plus, noi nu percem co-
mision de la clienþii noºtri. Cipru
este o locaþie absolut minunatã,
cu peste 300 de zile însorite pe
an, înzestratã atât cu mare, cât ºi
cu munte, ºi este cu 50% mai
ieftinã decât þãrile europene".

Mãdãlina Stãnescu ne-a vorbit
despre un nou fenomen care are
loc pe acest segment de piaþã:
"A început sã se practice fenome-
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nul în care un client achiziþionea-
zã un apartament de 100.000 de
euro, sã spunem, iar în jumãtate
de an, acelaºi apartament, chiar
dacã proiectul nu a fost încã fina-
lizat, are un preþ mai mare, clien-
tul vinde ºi profitul sãu este un-
deva la 20.000-30.000 de euro.
Avem investitori care ne spun cã
preþurile din Cipru de Nord sunt
comparabile cu cele din Spania
de acum 20-30 de ani".

În opinia sursei citate, rãzboiul,
criza economicã ºi mai ales
creºterea dobânzilor îi determinã
pe români sã fie interesaþi de pie-

þele imobiliare din afara þãrii. În
pandemie, piaþa imobilarã din Ci-
pru de Nord a fost una stabilã,
pentru cã acesta este un sector
construit pe cash, ne-a spus
doamna Stãnescu. În cel mai rãu
caz, putem observa o stagnare a
pieþei, a conchis domnia sa, adãu-
gând cã dezvoltatorii din Cipru
oferã rate cu 0% dobândã, pânã
la ºapte ani.
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Case de lux la munte,
dar aproape de mare

Pe versantul muntelui, însã la doar 700 de metri de mare, în comu-
nitatea de coastã Esentepe, sunt amplasate case de lux, care benefi-
ciazã de douã piscine situate lângã o frumoasã vale de pini, cu ve-
dere atât la mare, cât ºi la munþi. Acest nou design de proiect se
concentreazã pe confort, pace ºi distracþie, totul într-un peisaj natu-
ral de excepþie. Designul arhitectural este axat pe materiale ecologi-
ce, cu tehnici durabile, iar tema este aceea de a fi una cu natura.

Oraºul gãzduieºte, de asemenea, cel mai mare club de golf din Ci-
pru de Nord, Korineum Golf & Beach Resort.

Cei interesaþi gãsesc aici atât apartamente tip studio (38 mp + 7
mp balcon privat), la preþuri de la 79.900 de lire sterline, cât ºi apar-
tamente cu un dormitor (62 mp + 7 mp balcon privat), la minim
129.900 lire sterline, apartament cu douã dormitoare (75 mp + 18
mp terase private), de la 167.900 lire sterline ºi apartamente cu trei
dormitoare (119 mp + 39 mp terase private), la preþuri care încep de
la 274.900 lire sterline. Vilele cu trei dormitoare (125 mp + terase
private deschise ºi închise de 119 mp + piscinã privatã de 32 mp) au
preþuri de minim 294.900 lire sterline, iar cele cu patru dormitoare
(174 mp + 378 mp terase private deschise ºi închise + piscinã priva-
tã de 45 mp) costã de la 419.900 lire sterline.


