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Bodrum’un hemen yakınında, eski bir balıkçı kasabası 
olan yemyeşil Torba vadisinde yer alan Greenlife, tatillerini 
kalabalıktan uzakta geçirmek isteyen misafirlerimiz için ideal 
bir ortam sunuyor.

Aracınızı özel garajınıza park edin, bavullarınızı açın ve 
dolaplara yayılın. Buzdolabınızı enfes yaz tatlarıyla doldurun. 
Özel havuzunuza atlayın. Greenlife evinizin bütün konforlarına 
tek bir farkla sahip - tatildesiniz.

22.000 metrekarelik özel bir arazi üzerine 
kurulu olan Greenlife’ta 29 villa ve daireler 
alanın sadece 4’te birini kaplıyor. Geriye 
kalan ise çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı 
büyülü bir doğa ve açıkhava mekanları.
 
Greenlife’da üç ayrı tipte villa ve iki ayrı tipte 
daire bulunmaktadır. Her ev modern mutfak 
eşyalarıyla döşeli olup, evlerde merkezi 
ısıtma, LCD flat ekran televizyon bulunuyor.

Villaların kendi özel havuzları ve bahçeleri 
vardır. Ayrıca sitede güneşlenmeye uygun, 
ortak büyük bir yüzme havuzu ve basketbol 
sahası bulunmaktadır.

Greenlife’ta tatilinizi nasıl geçirmek 
istediğiniz tamamen size kalmış, biz sadece 
size bunun için gerekli mükemmel ortamı 
sunuyoruz.

Ayrıca Greenlife’taki villalarımız ve 
dairelerimiz satılıktır. Daha fazla bilgi için 
tıklayınız.

GREENLIFE’I 
HAYAL EDİN. 

UÇSUZ 
BUCAKSIZ 

YEŞİLİ HAYAL 
EDİN.

GREENLIFE
HAKKINDA

Yeşillikler içinde,
evimizin rahatlığında, sessiz, 
balayımızdaki Bodrum gibi… 

Ayırtıyorum!
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Casa dell’Arte Hotel of Arts & Leisure otellerinin 
yaratıcıları, sanatı seven, hayattaki güzel şeyleri takdir 
eden, kaliteye önem verip, dostça ve otantik bir çevrede 
konaklamak isteyen misafirlerimiz için Greenlife villalarını 
sunuyor.

Greenlife’da  arzu ettiğiniz tatil seçenekleri için 3 tip 
(A,B,C) villa ve 2 tip daire (D) bulunmaktadır.

A Tipi Villa Özellikler
Tek aileye özel

2 katlı

3 yatak odası (1 master yatak odası, 2 yatak odası)

2 banyo

Oturma odası

Özel veranda

Özel havuz

2 araçlık garaj

Split klima

Kalorifer

Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu

Evcil hayvan kabul edilir (Sadece bir köpek ve 9 kg’dan 
az olmalı)

GREENLIFE
DAİRELER

dublex,
havuzlu!A tipi

233m2

Ultra
Her Şey
Senin!
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D Tipi Dubleks Daire
Tek aileye özel

2 katlı

3 yatak odası (1 büyük yatak odası,
2 yatak odası)

2 banyo

1 ayrı tuvalet

Oturma odası

Özel veranda

2 araçlık garaj

Split klima

Kalorifer

Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu

Evcil hayvan kabul edilir (Sadece bir köpek 
ve 9 kg’dan az olmalı)

D Tipi Daireler
Tek aileye özel

2 katlı

3 yatak odası (1 büyük yatak odası,
2 yatak odası)

1 banyo

1 ayrı tuvalet

Oturma odası

Özel veranda

1 araçlık garaj

Split klima

Kalorifer

Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu

Evcil hayvan kabul edilir (Sadece bir köpek 
ve 9 kg’dan az olmalı)

B Tipi Villa
Tek aileye özel

2 katlı

3 yatak odası (1 master yatak odası,
2 yatak odası)

2 banyo

Oturma odası

Özel veranda

Özel havuz

2 araçlık garaj

Split klima

Kalorifer

Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu

Evcil hayvan kabul edilir (Sadece bir
köpek ve 9 kg’dan az olmalı)

C Tipi Villa
Tek aileye özel

2 katlı

3 yatak odası (1 büyük yatak odası,
2 yatak odası)

3 banyo

1 ayrı tuvalet

Oturma odası

Özel veranda

Özel havuz

2 araçlık garaj

Split klima

Kalorifer

Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu

Evcil hayvan kabul edilir (Sadece bir
köpek ve 9 kg’dan az olmalı)

Evcil dostlarınız,
evde kalmasın!

Yeşillik, bahçe, sahil, 
mis gibi Bodrum 
havası onların da 

hakkı.
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Tatil boyunca spor rutininize devam etmek mi istiyorsunuz? 
Greenlife ihtiyacınız olan herşeye sahip:

Geniş bir güneşlenme alanına sahip ortak havuz

Her villada özel havuz (D tipi hariç)

Tenis sahası

Basketbol sahası

Casa dell’Arte Residence`taki spor salonundan 
faydalanabilirsiniz.

Casa dell’Arte The Village Frida 
Beach Club’taki servisleri almak 
istemeleri halinde, özel indirimli kişi 
başı 50 TL günlük plaj kullanım ücreti 
ödeyerek, bu bedel karşılığında 
yiyecek & içecek hizmeti de 
alabilirler.

06-12 yaş arası çocuklar için indirimli 
ücret olarak 35 TL uygulanmaktadır, 
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

Günlük plaj kullanım ücreti karşılığı 
yiyecek & içecek servisi aynı 
gün akşam saat 19:00’a kadar 
alınabilmektedir.

Greenlife sakinleri Casa dell’Arte The 
Residence’da bulunan JuSpa’ nın 
ücretli spa ve sauna hizmetlerinden 
yararlanabilirler.

GREENLİFE
SAKİNLERİ

TORBA’DAKİ
BİR ÇOK PLAJDAN

YARARLANABİLİRLER.

GREENLIFE
TESİS

Çocukların hem tatilden hem 
kurslardan geri kalmayacağı bir 

yer var mı bildiğiniz?
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Greenlife sakinlerinin huzuru için 24 saat yerinde güvenlik 
ve video gözetimi sağlanmaktadır.

1 takım havlu ve 2 takım nevresim, giriş sırasında 
verilmekte ve kat sahiplerinin istediklerinde çamaşır 
yıkayabilmesi için her villanın kendine ait çamaşır 
makinesi bulunmaktadır.

Ekstra yatak verilmeyecektir, işleminizi yaptırmadan önce 
lütfen yatak düzeninin uygunluğunu kontrol ediniz. Yatak 
odalarımız genel olarak bir çift kişilik, 2 tek kişilk yatak ve 
1 adet çift kişilik çekyattan oluşmaktadır.

Temizlik servisi günlük 50 Euro ücret karşılığında temin 
edilmektedir.

Konuklarımız günlük ekmek ve gazete almak isterlerse 
giriş yaparken bir form doldurarak ücret karşılığı bu 
hizmetten yararlanabilirler.

Greenlife’ta evcil hayvan kabul edilir.  Villalar arasında 
çit bulunmadığı için, tatiliniz sırasında evcil hayvanınızın 
davranışlarından sorumlu olduğunuzu belirtmek 
isteriz. Herhangi bir mama ya da veteriner hizmetimiz 
bulunmamaktadır.

Tüm evler ve genel alanlarda Wi-Fi mevcuttur.

GREENLIFE
HİZMETLER

Butik Ev!
Evet Butik Ev. Çünkü eviniz Greenlife 

villalarında, aldığınız hizmet, kullandığınız 
plaj ve alanlar hemen yanı başınızdaki butik 

otel Casa dell’Arte’da. Ev rahatlığı, butik 
otel konforu.
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Greenlife’da  arzu ettiğiniz tatil seçenekleri için 3 tip 
(A,B,C) villa ve 2 tip daire (D) bulunmaktadır.

3 aylık sezon kiralamalarında belirtilen indirimli fiyatlar 
üzerinden ekstra %20 indirim uygulanacaktır.   
 
Haftalık kiralama bedeli için bizimle irtibata geçiniz.

Mobleli fiyatlardır. 

1 aylik kira bedelinin %20`si depozit olarak alınacaktır.

Belirtilen fiyatlara aidat ve su dahil olup, elektrik hariçtir.

Minumum kiralama süresi yüksek sezonda 2 haftadır.

Minumum kiralama süresi düşük sezonda 1 haftadır.

GREENLIFE
FİYATLAR

AYLIK KİRALAMA
FİYATLARI

MONTHLY RENTAL
FEE

Tam bizlik tüm aile, bodrumun 
en güzel koyunda, çocuklar 

bayılacak.

Evet evet villa! Şimdi 
ayırtırsak %30 indirimli!

VİLLA TİPİ / 
VİLLA TYPE

A Type

B Type

C Type

D Type Apt

D Type - Duplex

VİLLA TİPİ / 
VİLLA TYPE

A Type

B Type

C Type

D Type Apt

D Type - Duplex

KİRALİK ADET
QUANTİTİY

1

1

1

1

2

KİRALİK ADET
QUANTİTİY

1

1

1

1

2

MAYIS
MAY

15.000 TL

13.500 TL

15.000 TL

7.000 TL

10.000 TL

HAZİRAN
JUNE

19.500 TL

15.000 TL

19.500 TL

8.000 TL

10.000 TL

TEMMUZ
JULY

19.500 TL

15.000 TL

19.500 TL

8.000 TL

10.000 TL

AGUSTOS 
AUGUST

19.500 TL

15.000 TL

19.500 TL

8.000 TL

10.000 TL

EYLÜL 
SEPTEMBER

15.000 TL

13.500 TL

15.000 TL

7.000 TL

8.500 TL

EKİM
OCTOBER

15.000 TL

13.500 TL

15.000 TL

7.000 TL

8.500 TL

MAKSİMUM KİŞİ 
MAX PERSONS

6

6

6

3

5

MAKSİMUM KİŞİ 
MAX PERSONS

6

6

6

3

5
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Villa ve dairelerin kira ya da satış talepleri, müsaitlik bilgisi 
veya ziyaret istekleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Torba koyu Bodrum yarımadasının kuzeyinde yer 
almaktadır. Torbadan her 15 dakikada bir hareket eden 
minibüsler ile 10 dakika sürüş mesafesinde Bodrum 
şehir merkezine ulaşıbilmektedir. Bodrum Uluslararası 
Havaalanı’ndan ise 25 dakikalık bir uzaklıktadır.

Havaalanına ulaşım grup ya da özel transfer ile Casa 
dell’Arte tarafından koordine edilerek ücret karşılığı 
sağlanabilmektedir.

Greenlife Villas and Apartments
İsmet İnönü Cad. 48400 Torba, Bodrum
Muğla, Turkey

Tel: +90 (252) 367 1848

Mob: +90 (544) 923 9141

Fax: +90 (252) 367 1868

Rezervasyon
reservation@greenlifebodrum.com

Satış
sales@greenlifebodrum.com

ERKEN
REZERVASYON 

FIRSATLARI
İÇİN HEMEN

YERİNİZİ
AYIRTIN!

BİZE
ULAŞIN
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