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Total Plan

Total Living Space

Toplam Yaşam Alanı

385 m²  

Total Plot Area

Toplam Bahçe Alanı

1021 m² - 1543 m² 
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Entrance Hall  |  Giriş Holü 

Bedroom  |  Yatak Odası 

First Floor  |  Birinci Kat
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Living / Dining Room  |  Salon / Yemek Odası 

Kitchen  |  Mutfak 

Storage / Technical Room |   Depo / Teknik Oda

Staff Room  |  Yardımcı Odası

Powder Room  |  Misafir Tuvaleti  
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 Study / Library  |  Çalışma Odası / Kütüphane 

Master Bedroom  |  Ebeveyn Yatak Odası 

Ground Floor  |  Zemin Kat
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Bedroom  |  Yatak Odası 

Bedroom  |  Yatak Odası 

Laundry | Çamaşır Odası

Garden Floor  |  Bahçe Katı
1
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This brochure does not constitute an offer to sell or a solicitation for offers to buy. The statements set forth herein are summary in nature and should not be relied upon. Total terrace areas and swimming pool areas, therefore, total 

gross areas may be different for each villa. All exterior or interior rendering images in this brochure show only parts of the property. Rendering images are for information only and are neither representation nor waranties for the future 

look of the property, which may be subject to change. / İşbu broşürde yer alan ifade ve bilgiler özet olup, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez olup, herhangi bir bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır. 

Broşürde yer alan tüm iç ve dış mekan görseller taşınmazın salt bir bölümünü göstermektedir. Söz konusu ifade ve görseller salt bilgi amaçlı olup gelecekte inşa edilecek yapılar farklılıklara tabi olabilir ve dolayısıyla işbu yapılar 

hakkında hiçbir garanti, yükümlülük veya herhangi başka bir yasal sorumluluk söz konusu değildir. Toplam teras alanları ile yüzme havuzu alanları ve dolayısıyla toplam brüt alanlar her villa için farklı olabilir. Bu broşürde bulunan bilgi, 

ifade ve görseller (tasarımlar, resimler, logo vs.) ulusal ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır.




