Kafa dengi insanlara özel bir yaşam alanı;
Greenlife Bodrum Evleri
Zeytin ve çam ağaçlarıyla dolu büyülü bir doğanın tarihsel
zenginlikle ve taptaze yerel ürünlerle buluştuğu bir mekan
düşleyin. Greenlife’ın sunduğu eşsiz ortamda kendinizi evinizde
hissedin, ister yeni insanlarla tanışın, ister yalnız zaman geçirip
rahatlayın.
Casa dell’ Arte Markası, Greenlife Kiralık Villa ve Dairelerini
Torba’nın yemyeşil vadisi içinde sanatı seven, hayatta güzelliğe
ve kaliteye değer veren, uluslararası ve samimi bir ortam
arayışında olan insanlar için yarattı.
Torba, kalabalıklardan uzak ve rahatlatıcı bir tatil isteyenler için
sakin, huzurlu ve mükemmel bir mekan sunuyor. Deniz, güneş
ve Bodrum’un doğal güzelliklerine olan tutkunuzu yaşarken
yeni dostluklara yelken açın.

www.greenlifebodrum.com

A Tipi Villa

Özellikler

B Tipi Villa

Özellikler

C Tipi Villa

Özellikler

- Tek aileye özel
- 2 katlı
- 3 yatak odası - Maksimum 6 Kişi

- Tek aileye özel
- 2 katlı
- 3 yatak odası - Maksimum 6 Kişi

- Tek aileye özel
- 2 katlı
- 3 yatak odası - Maksimum 6 Kişi

(1 master yatak odası, 2 yatak odası)
- 2 banyo
- Oturma odası
- Özel veranda
- Özel havuz
- 2. katta barbekü ve teras
- 2 araçlık otopark
- Split Klima
- Kalorifer
- Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu
- Evcil hayvan kabul edilir.
(Sadece bir köpek ve 5 kg’a kadar olmalı)

(1 master yatak odası, 2 yatak odası)
- 2 banyo
- Oturma odası
- Özel veranda
- Özel havuz
- 2 araçlık otopark
- Split Klima
- Kalorifer
- Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu
- Evcil hayvan kabul edilir.
(Sadece bir köpek ve 5 kg’a kadar olmalı)

- 3 banyo
- 1 ayrı tuvalet
- Oturma odası
- Özel veranda
- Özel havuz
- 2 araçlık otopark
- Split Klima
- Kalorifer
- Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu
- Evcil hayvan kabul edilir.
(Sadece bir köpek ve 5 kg’a kadar olmalı)

(2 yaşından büyük çocuklar 1 kişi olarak kabul edilir)

(2 yaşından büyük çocuklar 1 kişi olarak kabul edilir)

D Tipi Dubleks Daire

Özellikler

- Tek aileye özel
- 2 katlı
- 3 yatak odası - Maksimum 5 Kişi

(2 yaşından büyük çocuklar 1 kişi olarak kabul edilir)

(1 master yatak odası, 2 yatak odası)
- 2 banyo
- 1 ayrı tuvalet
- Oturma odası
- Özel veranda
- 2 araçlık otopark
- Split Klima
- Kalorifer
- Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu
- Evcil hayvan kabul edilir.
(Sadece bir köpek ve 5 kg’a kadar olmalı)

(1 master yatak odası, 2 yatak odası)

D Tipi Daireler

Özellikler

- Tek aileye özel
- 2 yatak odası - Maksimum 3 Kişi
(2 yaşından büyük çocuklar 1 kişi olarak kabul
edilir)
(1 master yatak odası, 1 yatak odası)
- 1 banyo
- 1 ayrı tuvalet
- Oturma odası
- Özel veranda
- 1 araçlık otopark
- Split Klima
- Kalorifer
- Arıtma tesisi, şehir şebekesi suyu
- Evcil hayvan kabul edilir.
(Sadece bir köpek ve 5 kg’a kadar olmalı)

Greenlife’ta Yaşam

Size Özel Hizmetler

Tatil boyunca spor rutininize devam etmek mi
istiyorsunuz?
Greenlife ihtiyacınız olan herşeye sahip:
Geniş bir güneşlenme alanına sahip ortak havuz,
Her villada özel havuz,
Tenis sahası,
Basketbol sahası,
Tam ekipmanlı spor salonu için, Casa dell'Arte
Residence`tan faydalanabilirsiniz. Greenlife
müşterilerimizinde yararlanabileceği otelimizin
spor salonunda koşu bantları, bisikletler, kürek
makinaları ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Greenlife sakinlerinin rahatı için 24 saat yerinde güvenlik ve kamera sistemi
sağlanmaktadır.

Çocuklar ve yetişkinler için özel tenis dersi ve grup
dersleri. (Tenis dersi talepleriniz için Luxury Family
Resort Resepsiyonun’dan bilgi alabilirsiniz.)
Yaz kış oturabileceğiniz villalar.
Greenlife sakinleri Torba’daki bir çok plajdan
yararlanabilirler. Casa dell’Arte Luxury Family
Resort servislerini almak istemeleri halinde, kişi
başı 50 TL günlük plaj kullanım ücreti ödeyerek,
özel indirimli bu bedel karşılığı kadar yiyecek &
içecek hizmeti de alabilirler.

1 takım havlu ve 2 takım nevresim eve giriş sırasında verilmektedir. Her villanın
kendine ait çamaşır makinesi bulunmaktadır.
Ekstra yatak verilmemektedir, işleminizi yaptırmadan önce lütfen yatak düzeninin uygunluğunu kontrol ediniz. Yatak odalarımız genel olarak 1 çift kişilik, 2 tek
kişilik yatak ve 1 adet çift kişilik çekyattan oluşmaktadır.
Temizlik servisi ücret karşılığında temin edilmektedir. (Günlük 50€)
Misafirlerimiz günlük ekmek ve gazete almak isterlerse giriş yaparken bir form
doldurarak ücret karşılığı bu hizmetten yararlanabilirler.
Villarımıza evcil hayvan kabul edilmektedir. Evcil hayvanlarınızın site içerisinde
serbest dolaşımına izin verilmemektedir. Villaların arasında çit bulunmadığı için,
tatiliniz sırasında evcil hayvanınızın davranışlarından sorumlu olduğunuzu
belirtmek isteriz.

06-12 yaş arası çocuklar için 35 TL indirimli ücret
uygulanmaktadır.

2015 Yazı (Aylık) Fiyatlar
A Tipi
B Tipi
C Tipi
D Tipi Daire
D Tipi - Dubleks

Mayıs
5.100,00 €
4.500,00 €
5.100,00 €
2.450,00 €
3.500,00 €

www.greenlifebodrum.com

Haziran
6.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
2.750,00 €
4.000,00 €

Temmuz
6.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
2.750,00 €
4.000,00 €

Ağustos
6.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
2.750,00 €
4.000,00 €

Eylül
5.100,00 €
4.500,00 €
5.100,00 €
2.450,00 €
3.500,00 €

Ekim
Max Kişi
5.100,00 €
6
4.500,00 €
6
5.100,00 €
6
2.450,00 €
3
3.500,00 €
5

&
VİLLALAR

Sizin Adınıza Biz Kiralayalım
Yatırımınız değerlenirken, kiracınız da Greenlife villalarında yaşamanın
tüm ayrıcalıklarından yararlanmaya devam edebilir.

Tenis Kortlarından Faydalanın
Greenlife’ta bulunan 2 adet tenis kortumuzdan ve 2 adet kortu bulunan
3 Sisters Tenis Academy’mizden faydalanabilirsiniz. Kendiniz ve çocuğunuz
için tenis hocalarımızdan özel ders alabilirsiniz.

Özel Hizmetlerimizden Faydalanın
Greenlife misafirlerine tanınan tüm ayrıcalıklardan yararlanma fırsatını,
kendi evinizde yaşamanın rahatlığı ile birleştirebilirsiniz.
Temizlik servisi ücret karşılığında temin edilmektedir. (Günlük 50 Euro)
Bodrum ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etmek, transfer ve araç
kiralamak, özel yat turları gibi ek hizmetlerinden faydalanmak için lütfen
+90 (252) 3671848 nolu telefondan bizlerle irtibata geçiniz.
Misafirlerimiz günlük ekmek ve gazete almak isterlerse, giriş yaparken
bir form doldurarak ücret karşılığı bu hizmetten yararlanabilirler.

Konum
İsmet İnönü Cad.
Torba/ Bodrum
48400 Muğla
T: +90 252 367 18 48
Greenlife Kiralık Villa ve Daireleri, yemyeşil tepeler ile
çevrelenmiş, yaz boyunca hafif rüzgarların serinlettiği eski
bir balıkçı köyü olan Torba Koyu’nda Bodrum Merkez’den 10
dakika, Bodrum Havalimanı’ndan ise 25 dakika sürüş
mesafesinde yer alıyor.
www.greenlifebodrum.com

Villaların Satış Fiyatları
A Tipi
B Tipi
C Tipi
D Tipi Daire
D Tipi - Dubleks

450.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
109.000,00 €
220.000,00 €

233m²
151m²
158m²
73m²
155m²

Her villanın kendisine ait 600m² ile 1.000m² arasında
değişen bahçesi bulunmaktadır.

