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VISTA SUNSET



E V L E R i



“DOĞANIN KALBİNDE AYRICALIKLI BİR YAŞAM”
“İleride bir sahil kasabasına yerleşeceğim” diyenler, ileriyi beklemeyin.     size doğayla iç içe bir yaşam sunmaya hazır.

Modern mimari yapısıyla dikkat çeken    , renkleri ve peyzajıyla çevresindeki doğayla 
adeta kucaklaşıyor.



Manzarayla bütünleşen “sonsuz havuzu”, özel imalat mutfakları, özel pergole dizaynı ve terası 
ile Bodrum Bahçeleri... Bunların yanı sıra; su arıtma deposu, kısmi kapalı otoparkı, asansörü ve 
güneşlenme terasıyla        sizlerin rahat etmesi için her ayrıntıyı düşündü.

“MODERN MİMARİ DOĞAYLA BULUŞTU”



“YEŞİL VE MAVİNİN BULUŞTUĞU BİR CENNET“

Denize 3 dakika mesafede bulunan         , 4 bin 240 metrekarelik bir alanda kurulu.
8 bloktan oluşan projemiz, 16’sı dubleks, 8’i  teras daire olmak üzere konumlandırıldı. Bodrum ve 
zemin katın birleşerek, bir dubleks daireyi oluşturduğu       ’te, çağımızın ihtiyacı 
modern mimari teknolojileri alt yapısına uygun olarak hazırlanan projemiz, bünyesinde pek çok 
özelliği daha barındırıyor. 



Çevresine uyum sağlayan doğal ürünlerin kullanıldığı        ’te, renk seçimleri de yine 
aynı özenle seçildi. Bütün bu özelliklerin yanı sıra sizlere; doğadan kopmayan ama modernize 
edilmiş yepyeni ve kaliteli bir yaşam anahtarınu sunuyor.

“DOĞAYLA İÇİÇE BİR YAŞAM“



   , sadece doğanın kalbinde yer alan modern bir mimariden ibaret değil. Yeşil 
ve maviyi sizlerle buluşturan         , sosyal alanlarıyla da fark yaratıyor. Özel pergole 
dizaynı ve terasıyla “Bodrum Bahçeleri”nde dinlenebilir, havuz dekinde güneşlenebilir, doğal 
taşlarla kaplanmış havuzunda ise keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

“HUZURUN BODRUM’DAKİ ADRESİ“



   ’in doğallığının bir parçası olan, tamamen doğal taşlarla kaplanmış 
havuzumuzda sevdiklerinizle keyifli zamanlar yaşamanız için yaratıldı.
Bu doğallık aynı zamanda size 6x21 m. ölçülerindeki havuzunda yüzmeyi spor olarak yapma 
olanağı da sağlıyor.

“MAVİNİN YEŞİLLE BİRLEŞTİĞİ SONSUZLUK“



   ’te doğayla iç içeyken, kentlerde yaşanılan gürültü kirliliği sizlerden daima uzak 
olacak. Bununla birlikte, 7 gün 24 saat her şey kontrolümüz altında! Güvenliğiniz emin ellerde. Siz 
de aileniz ve sevdiklerinizle huzur içinde yaşamanın tadına varacaksınız.

“HUZUR VE SESSİZLİĞİN BAŞLADIĞI YER”



DUBLEKS EV - Bodrum Kat

Tamamı Brüt 140.18 m² içinde  Salon ve Yemek Odası + Mutfak + 4 
Yatak Odası + 3 Banyo + Balkondan oluşmaktadır.
Düşünsenize! Bir yanda masmavi denizi, bir yanda o masmavi denizi 
unutturacak kadar güzel olan doğa! Büyükşehirlerde yaşayan 
insanların ilacı. Büyükşehirlerden sıkılanlar soluğu Bodrum’da, 
Bodrum’dan sıkılanlar ise soluğu Gümüşlük’te alıyor. İşte tam da bu 
noktada sizi “     ” ile tanıştırmak istiyoruz.



DUBLEKS EV - Zemin Kat

Güne huzurla uyanmayı kim istemez?
Doğayla kucaklaşan        ’te, çalar saatiniz doğa. Güne 
kuş sesleriyle “merhaba” diyeceksiniz. Akşamları ise günü muhteşem 
günbatımı manzaranızla uğurlayacaksınız.



DUBLEKS EV - Teras Daire

Tüm dairelerinde panoramik görüş açısıyla deniz manzarasının tadını 
çıkaracağınız   , gün batımında ise en güzel sanat 
eserlerini sizinle buluşturacak.
“Günbatımı Manzarası” yani  “    ” sizin için artık 
olmazsa olmaz olacak!



DUBLEKS EV - Bodrum Kat Planı

Brüt 142,34 m²  • Salon  + Yemek Odası + Hizmetli Yatak Odası + Mutfak + Banyo/WC + Balkon



DUBLEKS EV - Zemin Kat Planı

Brüt 138,01 m²  •  Ebeveyn Yatak odası (Giyinme Odalı) + 2 Yatak Odası + 2 Banyo/WC + Balkon



DUBLEKS EV - Teras Kat Planı

Brüt 55,65 m² (Teraslar hariç)  •  1 Salon + 1 Yatak odası + 1 Mutfak + 1 Banyo # 2 Teras 56 m² (2x28 m²)



VISTA SUNSET - Konum
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Yalıkavak Yolu
Koyunbaba Camii

Migros

Bodrum Merkez - 20 dakika - 24,1 km.

Bodrum Havaalanı - 50 dakika - 59,9 km.

Gümüşlük Merkez - 5 dakika - 3,9 km.

Yalıkavak Marina - 10 dakika - 7,5 km.

Denize Uzaklık - 3 dakika - 300 m.

Derin Tec. Group
Suadiye Bağdat Cad.Pempehül Sk. Gülpalas Apt.No:1 D:2 Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (0216) 416 30 80 pbx

www.derintec.com - www.derincam.com


