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Arka kapak 1. sayfa

Kapak 1. sayfa

Hayallerinize doğru yoldasınız...
İzmir’den, Ankara’dan veya İstanbul’dan en fazla 2 saat mesafede!

On ‘the’ way to your fantasy...
Less then 2 hours distance from İzmir, Ankara or İstanbul!
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MAVİLİKLER
SİZİ BEKLİYOR
BLUES WAITING
FOR YOU
10 adet villa / 10 villas
2
2
Brüt 200 m - Net 180 m
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Burada yerinizi almanın

e right time to take place

TAM ZAMANI!..

KONUM

RIGHT HERE!...

Paşalimanı
Evleri

LOCATION

Tekinalp HMB Pașalimanı Evleri’nde
huzuru bulacak, Çeșme plajlarına ve
Alaçatı'da sosyalleșmeye
sadece bir adım mesafede olacaksınız.

QUENTE
BEACH CLUB

In Tekinalp HMB Pașalimanı Evleri,
you are able to find
your peace and also catch
one step away Çeșme beachs and
Alaçatı social life…

KARABURUN - 60 km
ŞİFNE 4 km
ÇEŞME MARİNA 10 km

İZMİR 84 km
ALAÇATI ÇARŞI 5 km

ADNAN MENDERES
HAVALİMANI - AIRPORT
90 km

PORT ALAÇATI 9 km

SHERATON

ILICA PLAJI

Ardıç Mahallesi 5427 Sokak No:7
Çeșme, İzmir

ÇEŞME HOTEL RESORT & SPA
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Burada yaşamak bir ayrıcalık
A privilege to live here

Çeșme'nin en değerli mevkilerinden Pașalimanı'nda
konumlanan projemizde 10 adet müstakil villa bulunuyor.
Șahane bir mimari tasarımla șekillenen villalar, özel
havuza, bahçe ve otoparka sahip.
Yepyeni ve lüks bir yașam stili sunmak için yaratılan
projede, doğayı, denizi ve huzuru bulacak, ilk görüște
buraya ait olduğunuzu hissedeceksiniz.
İzmir'e bulunulan mesafesi, Çeșme ve Alaçatı sosyal
hayatına iç içe konumuyla, dört mevsimi Pașalima'nında
doya doya yașamak isteyeceksiniz…

We have 10 private villas located in our Çeșme Pașalimanı Projects.
Villas shaped a spectacular architectural design
which has swimming pool, garden and private carpark.
Project provide the newest and luxury to find nature, sea and peace for you
life style and makes you feel belonging to here in first impression.
Pașalimanı is close to social life in Çeșme and Alaçatı.
Also located near İzmir city centre.
You thankfully want to live four seasons in Pașalimanı.
.
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Estetik ve yüksek yalıtım özelliği tașıyan CEPHE KAPLAMALARI
Çelik ve alüminyum kuvvetli KAPI SİSTEMLERİ
Exclusive BAHÇE MOBİLYALARI
Șık, seçkin ve sağlıklı AHȘAP MATERYAL KULLANIMI
Cephe tasarımını bütünleyen içmekan ve MUTFAK TASARIMLARI
Zemin malzemeleriyle uyumlu MERDİVENLER

SAĞLAM
ve ÖZGÜN
BİR MİMARİ

İçmekan tasarıma yakıșan CAM, SERAMİK ve LAKE DETAY MATERYALLERİ
Mermer hakimiyetinde BANYO GENEL GÖRÜNÜMÜ
Kullanımda konforu fark ettirecek MUTFAK, BANYO ve GİYİNME DOLAPLARI
Gizli tavan merkezi KLİMA SİSTEMİ
Akıllı ev otomasyon ve GÜVENLİK SİSTEMLER

SAFE and
UNIQUE
ARCHITECTURE

- -

Tasarım markoların kullanımıyla yașam alanlarına üst düzey konfor
VITELLO, TEKA, MIELE, FRANKE...
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Estetik ve yüksek yalıtım özelliği taşıyan
CEPHE KAPLAMALARI

Çelik ve alüminyum kuvvetli
KAPI SİSTEMLERİ

Linea Pietra ince doğal taș kaplama
Linea Pietra slim natural stone siding

Hekim Board kaplama pivot çelik kapı
Hekim Board consolidated steel door

Hekim Board takviyeli ahșap kaplama
Alüminyum giriș ve otopark kapıları

Hekim Board consolidated wooden siding

Aluminium entrance and parking doors

Aluminium and steeal
DOOR SYSTEMS

Çelik kalıplı beton çevre duvarları
Steel pavement

e highest level of isolation and esthetics
SIDE-COATING
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Açık alan tasarımları
BAHÇE & HAVUZ KEYFİ

“

Tüm villalarımız, açık alanlarda

oturma grubu, șezlong ve șemsiyeleriyle
birlikte anahtar teslimidir.

“

Outdr design
ENJOYING GARDEN & POOL SIDE
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Exclusive BAHÇE MOBİLYALARI

Tekinalp HMB Pașalimanı Evleri açık alan tasarımında
modern ve klasik çizgilerin harmanlandığı koleksiyonlarıyla Vitello ile anlașıldı
Tekinalp HMB Pașalimanı Evleri includes Vitello Outdoor Furnite
designs with its modern and classical designed collection.
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Exclusive OUTDOOR FURNITURE

Cephedeki tasarım ile giriș kapısı, yer seramikleri ve
mutfak kapısı bütünleștirilmiș MUTFAK TASARIMI
Tekinalp HMB Pașalimanı Evleri yașam alanlarına üst düzey konfor,
üst düzey markalar kullanılarak sağlanmaktadır.

Cephe tasarımını bütünleyen
MUTFAK
TASARIMLARI

KITCHEN DESIGN combining with entrance, floor materials and kitchen door
Tekinalp HMB Pașalimanı Evleri is offering you
the highest level of comfort by the highest level brands.

Combining with the
general apperance

Zemin malzemeleriyle uyumlu MERDİVENLER
İçmekan tasarıma yakıșan CAM, SERAMİK ve LAKE DETAY MATERYALLERİ

KITCHEN INTERIOR

STAIRS in combination with the floor
GLASS, CERAMIC and LACQUER in details
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Mermer hakimiyetinde
BANYO GENEL GÖRÜNÜMÜ

Mermerin sağlıklı, sağlam ve asil görünümüyle
yeni hayatınızı bulușturan banyo ve tuvalet tasarımları
Bathroom and restroom designs getting close your new lifestyle with
healthy, strong and noble apperance of marble

Marble the noble
BATHROOM DESIGN
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Kullanımıyla konforu fark eirecek
DOLAP SİSTEMLERİ

Hem giyinme dolaplarınız, hem de
vestiyer, banyo dolapları için
cam kapalı veya klasik kapalı
sistem dolaplar kullanılmaktadır.
Classical or modern glass door models of
cabinets are used
for your bedrooms and/ bathrooms.

CABINETS
Let you feel a diﬀerent comfot md

GÜVENLİK, akıllı ev otomasyon sistemleri ile sağlanmakta,
HAVALANDIRMA gizli tavan merkezi klima sistemi ile sunulmaktadır.
SECURITY is provided with smart home automation systems and
the AIRCONDITIONING is done by central clip-in ceiling system .
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ZEMİN KAT PLANI - GROUND FLOOR PLAN

Kat planları

Flr plan
BODRUM
KAT PLANI

BASEMENT
FLOOR PLAN

1. KAT PLANI

1. FLOOR PLAN
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