
Hayat bir kere yaşanır...



Bodrum’un en güzel beldesi Yalıkavak’ta, Gökçebel koyunda size yaşam boyu mutluluk verecek bir adres inşa ediyoruz. 

Adres Yalıkavak’la, Hause Keeping ve Gece Oda Servisi hizmeti, beş yıldızlı bir otelde bulunan konforu,

geniş yeşil alanlar içinde mimarisinden malzemesine kadar tavizsiz bir kalite anlayışıyla

şekillenmiş villanıza özel havuz seçeneğini hayatınıza taşıyoruz.

Burası çocuk odaklı, aile perspektifli, doğası ve yeşilliğiyle eşsiz, her türlü ihtiyacın kolayca sağlandığı, huzur içinde yaşanabilecek

bir adres. Tatil rahatlığı, eğlence, dinlence 12 ay boyunca bakımı ve yaşamı olan Adres Yalıkavak’ta bir arada.

Su oyunları imkanı, her türlü sportif etkinliğe özel sahalar, kortlar, oyun parkları hatta kaydıraklı ayrı havuzlarla donanmış sosyal tesisler.

Tüm ailelerin kullanabileceği havuz ve restorandan oyun salonlarına, gençler için sinema odalarından minikler için oyun odalarına kadar her 

ayrıntının düşünüldüğü çok kapsamlı sosyal tesisler. Misafirlerinizi konforla ağırlayabileceğiniz kaliteli butik otel hizmeti.

Butik otel içinde kafeteryadan restauranta, saunadan Türk ve buhar hamamına, aerobikten fitnessa, kuaförden masaja kadar her olanak var.

Otomobillerinizi kış-yaz değişken hava koşullarında güvenle koruyabileceğiniz iç yollar, kapalı otopark ve bakıcı odası da

sizi bekleyen ayrıcalıklar arasında. Adres Yalıkavak her yere yakın. Gündüz pırıl pırıl bir koyda lacivert bir deniz,

gece ışıl ışıl manzarasıyla Yalıkavak ve marina. Gelin Türkiye’nin en güzel koyunda, yılın 12 ayında,

hava, deniz, kara yoluyla yaşam boyu tatil yolculuğuna çıkın. 

Mutlu bir aile, mutlu çocuklar ve nezih bir çevre ile beş yıldızlı ömür boyu tatil sizi bekliyor.

Hayat bir kere yaşanır...



Yokuşbaşına geldiğinde, Bodrum’u göreceksin
Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin

Senden öncekiler de böyleydiler
Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler...

Halikarnas Balıkçısı 



YAŞAMIN
HER ANI BAŞKA 

BİR KEYİF...
Altın bir geçmişin azameti mavi bir geleceğin konforuna

karışıyor bu coğrafyada. Gökyüzüyle yarış edercesine güzel yeşil bir doğa.

Deniz lacivertiyle, yeşilin akla hayale gelmeyecek tonlarıyla

size yaşama sevinci verir…  Tepelerde yer alan yel değirmenleri de,

bu masalsı atmosferin fonudur...



HAYATA
SAĞLIKLI BAKIŞ...
Türkiye’nin oksijen oranı en yüksek beldesidir burası…

Sadece Bodrum’un değil Avrupa’nın da en temiz havası, en güzel

doğası buradadır. Yaşamı, tüm bedeninizle doya doya

soluyabildiğiniz yerin adıdır Yalıkavak… 
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DOĞASI,
BODRUM RÜYASI...

Burası, dünyanın merkezi değil, bir harikası.

Adres Yalıkavak bir Bodrum rüyası. Tabiatın ritmik ezgileriyle

sarmaş dolaş bir yaşam adresi... Doğayla iç içe, huzurla baş başa,

konforla yan yana modern bir silüet, antik bir cennet. 





ÇEVRE DOSTU 
KONFOR...

Coğrafyasıyla, lokasyonuyla, çevresiyle, doğasıyla bir yaşam abidesi.

Villasıyla, havuzuyla, bahçesiyle, ulaşımıyla eşsiz. 

Taşın ve ahşabın estetikle harmanlandığı bu mekanlar,

akıllı ev sistemiyle donatıldı…

Tamamen doğal malzemeyle inşa edilen villaların iklimlendirilmesinde

% 30 ısı tasarrufu sağlayan VRV sistemiyle enerji savurganlığı da önlendi.

Aralarında yaklaşık 14 metre mesafe bulunan Adres Yalıkavak villaları,

ufka kadar kapanmayan panoramik manzarasıyla; yaz-kış,

bayram-seyran size mutluluğu yaşatacak...





DOĞAL OLARAK, 
ORGANİK YAŞAM...

Adres Yalıkavak’ta doğal hayatın bir parçası olarak yaşamanız için

her detay düşünüldü. Beslenme, antik zamanlardaki kadar doğal ve organik. 

Hobi bahçenizle dilerseniz kendiniz uğraşırsınız ya da yetiştiricilerin

ürettiği meyve ve sebzelere her istediğinizde ulaşırsınız. 

Bütün bu eşsiz güzellikler, ultra modern eviniz,

ekolojik bahçeniz, sevdikleriniz ve siz. 





OTOMOBİLİNİZ 
KORUMA ALTINDA...
Adres Yalıkavak’ta, otomobiller yerin altında inşa edilen yollarla villalara ulaşıyor. 

Doğal yaşam keyfiniz bozulmasın diye hazırlanan bu yollarda,

kullandığımız egzoz emme sistemi ve egzoz emici malzemeyle

gazların varlığı bile fark edilmeyecek. 

Ayrıca trafiğin görünmez kılındığı bu kapalı yollar her an

hem gün ışığıyla hem de ekstra ışıklandırma sistemiyle aydınlatılacak,

bu ultra modern yeraltı yollarında geceler bile gündüz olacak.





HAYATI SİZİN İÇİN 
KOLAYLAŞTIRDIK...
Adres Yalıkavak 5 yıldızlı tatil köyü konforuyla, ihtiyaçlarınızı

zahmetsizce karşılayabileceğiniz bir yaşam alanı…  Siz  hayatın tadını çıkarırken, 

house keeping servisimiz de evinizin düzeni ve temizliğiyle ilgilenecek. 

Evinize ait ortalama 450-700 metrekarelik bahçenin bakımıyla ilgilenmesi

için de hizmetliniz, bahçıvanınız için ayrılmış özel bir oda var.  

Profesyonel ve deneyimli ekibimiz 7/24 hizmetinizde.

Evinizde yaşayabileceğiniz her türlü teknik sorun en kısa zamanda çözülecektir. 
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ÇOCUKLAR, 
ÇOCUKÇA    
YAŞAMALI...

Burası tüm çocuklar, özellikle de 0-3 yaş grubu için tam bir cennet...

Doğayla iç içe olmalarını sağlarken, öte yandan çocukluklarını

doyasıya yaşamaları için birçok etkinlik hazırladık. 

Siz Akdeniz lacivertinin muhteşem güzelliğiyle huzur bulurken;

onlar su parkları, kaydıraklı havuzlar, tenis kortları, oyun odaları,

bilgisayar salonu, her türlü spora ve eğlenceye uygun yeşil sahaları

ve sayısız aktivitelerle vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaklar.





SESSİZ, SAKİN
VE HUZURLU...
Yalıkavak’ın güzelliklerini huzur içinde yaşamanız için her türlü

güvenlik önlemi alındı… 24 saat kapalı devre kamera sistemiyle izlenen

Adres Yalıkavak’ta,  güvenlik görevlileri sürekli denetimleriyle,

huzurunuzu sağlayacaklar.

“Gönül rahatlığı” nın anlamı, Adres Yalıkavak’ta

çok daha iyi anlaşılacak…



HAYATIN EN 
EĞLENCELİ HALİ

Adres Yalıkavak, eğlenceli sosyal yaşamıyla da gerçek bir cazibe merkezi…

Marina, muhteşem  koylar, eğlence ve dinlence mekanlarının hepsi

birkaç adım ötenizde, bu imkanlarla aranızdaki mesafe sadece 7 dakika… 

Dinlenmenin ve huzurun tadını Adres Yalıkavak’ta çıkaranlar,

eğlenmek istediklerinde de,  Yalıkavak’ta ve Bodrum’da

beklediklerinden çok daha fazlasını bulacaklar.



DÜŞLERİN
GERÇEK ROTASI...
Adres Yalıkavak’ın manzarası da mehtabı da kesintisiz ve panoramik, 

yakamozların süslediği mehtap gece boyu seyretmelik...

Mimarisi ekolojik, doğası tam keşfetmelik. Beslenme, antik zamanlardaki

kadar doğal ve organik. Adres Yalıkavak’ta düşleriniz rotasını buldu.



DE
-L

UX
E

HO
TE

L





MİSAFİRLERİNİZE 
DE YER AYIRDIK!...
Butik oteliyle Adres Yalıkavak konuklarınızı konforlu odaları ve geniş 

imkanlarıyla en güzel şekilde ağırlayacak. Size özel imkanlarla donatılmış

Beach Club, özel iskele ve kıyı, proje bünyesinde yer alan;

spa, Türk hamamı, buhar banyoları, fitness, sauna, masaj kürleri,

yoga, pilates gibi etkinlik ve imkanlar yıl boyu sizinle olacak.

Ayrıca; Adres Yalıkavak’ta kalmadığınız zamanlarda, villanızı otel

aracılığıyla kiralama avantajı da sunulan imkanlar arasında.



YENİ BİR LÜKS 
ANLAYIŞI...

Adres Yalıkavak, doğal hayatı bütün yönleriyle yaşayabilmeniz için tasarlandı.

Bir örneği daha olmayan sosyal tesisleriyle,

seçkin komşularıyla, iskelesiyle, kumsalıyla bir lüks idolü. 

Lüks otelleri bile gölgede bırakan her türlü seçenek ve özel etkinlikler,

sizin, çocuklarınızın ve konuklarınızın dinlencesine eğlence katacak.



Yalıkavak Gökçebel

Dağbelen

Gündoğan

A K D E N İ Z

Türkbükü

Kale Yıkığı

Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sok. 
No: 4/B Üsküdar / İstanbul

T: +90 216 422 82 70 / +90 216 651 23 43
F: +90 216 422 82 79

Yalıkavak Mah. Şendoğan Cad. No: 28 Bodrum - Muğla
T: +90 252 386 45 43  F: +90 252 386 45 47

www.adresyalikavak.com

MERKEZ
SATIŞ OFİSİ

Bu katalogda yer alan tüm canlandırmalar ve 3 boyutlu çizimler tanıtım amacıyla yapılmıştır.

M2 Turizm Otelcilik İnşaat Tic. A.Ş. teknik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
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