






Gür ormanlarıyla, Sapanca Gölü’yle, dağları ve kaynak sularıyla Türkiye’nin 
en güzel beldelerinden birisidir.

Sapanca
Kırkpınar



Ormanlarında ıhlamur, gürgen, kestane, defne, kayın ve çam ağaçları bulunur.

Doğal bisiklet ve yürüyüş yolları, Samanlı Dağları’nın eteklerine yayılan 
geniş bir ovada, Sapanca Gölü’nün maviliğinin çok yakınında … Yemyeşil, 
sessiz ve sakin bir doğanın bağışladığı rüzgârlar, çiçek kokuları ve kuş 
seslerinin içinde.

Muhteşem dağ manzarası, açık havuzu, cezbedici yeşilliğiyle doğanın keyfini 
sürmek için idealdir.

Yaz sıcaklarında esen rüzgarı, sonbahar aylarında caddeleri kaplayan 
yaprakları ile bir gidenin birkaç kez daha gitmek istediği Kırkpınar, insanı 
tüm huzursuzluklarından arındırabilecek bir atmosfere sahiptir.



Kürek sporu severler 
içinTürkiye’nin önemli kürek 
parkuru Kırkpınar’da...



Sapanca’nın güzelliklerini, akıp giden bir kayıkla seyredip,  ayrıca 14 
çeşit balığa sahip gölde balık tutmak...



Kıyıcı Konakları’nda şehir trafiği sıkıntısı yok.

Ankara-İstanbul TEM otoyolu ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na 1 
saat, İstanbul’a 1,5 saat, Sapanca merkeze 5 dakika uzaklıktadır.

Türkiye için önemli bir yere sahip Kartepe Kayak Merkezi’ne 20 
dakika, sağlık turizmi açısından Kuzuluk, Taraklı ve Yalova kaplıcalarına 
yaklaşık 1 saat, Kültür turizmi açısından İznik’e 1 saat, Osmanlı 
imparatorluğunun ilk başkenti Bursa’ya 2 saat mesafededir. 

Tarihe yakınlığı ile zamanın 
durduğu yer



Modern yaşamın tüm imkanları, doğanın kalbinden Türkiye ve 
dünya merkezlerine kolayca ulaşmanız için yanıbaşınızda...



Kıyıcı Konakları’nda beş villadan oluşan müstakil yaşam, şehrin 
nefes aldığı ormanın tam ortasında, dört bir yanı ağaçlarla kaplı 
doğanın içinde bir hayat...

Doğa ile kucaklaşmış 
hayatlar için...







Sapanca’nın en güzel bölgesi Kırkpınar’ın tam merkezinde 
yer alan Kıyıcı Konakları göz alabildiğine geniş, büyüleyici 
güzellikte, bağımsız bahçeleri olan butik villalardır.

Kalite ve konforun 
buluşması...







Ferah işlevsel mekanlar ve detaylarda ki lüks 4 mevsim konforlu 
bir yaşam için tasarlandı.

Estetik dokunuşlar...























4742 m2 alan içerisinde 5 villa, her villa 970 m2 alan üzerine 
kuruludur. Her villa 572  m2 kullanım alanına sahiptir.

Her bakışta ayrı bir 
huzur veren görsellik...



Toplam Alan : 176 m2

Yatak Odası : 22,75 m2

Banyo : 3,98 m2

Yatak Odası : 23,82 m2

Banyo : 4,57 m2

Salon : 42,04 m2

Sinema Odası : 22,42 m2

Spor Odası : 26,18 m2

Depo : 16,96 m2

Antre : 13,63 m2

BODRUM KAT BRÜT:176 M2

Toplam Alan : 201 m2

Yatak Odası : 22,76 m2

Banyo : 3,38 m2

Yatak Odası : 23,65 m2

Banyo : 4,57 m2

Salon : 42,15 m2

Mutfak : 26,17 m2

Yemek Odası : 22,42 m2

Teras : 19,87 m2

Giriş Holü : 35,43 m2



Toplam Alan : 176 m2

Yatak Odası : 22,76 m2

Banyo : 3,17 m2

Yatak Odası : 23,65 m2

Banyo : 3,17 m2

Yatak Odası : 34,32

Banyo : 5,75 m2

Salon : 42,26 m2

Hol : 11,58 m2







Tel: +90 216 572 23 26 / +90 0 533 200 41 19


