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A life in Bodrum
reaching out to infinite dreams is waiting 

for your Ofton project



Ultimate & Limited



Yarımada’da 
eşsiz bir rüya...
Denize sıfır hayallerin kıyısında pırıl pırıl maviliklerle 
kucaklaşan bir yarımada...

Ege’nin en güzel denizine açılan geniş pencereler ve 
teraslar...

İçinden güneş, dalgalar ve yelkenliler geçen sonsuz 
şıklıkta daireler...

Mutluluk ve özgürlükle, tutku ve heyecanla yaşanan, 
doğayla denizin dansına tanık unutulmaz zamanlar...

Elysium Ada Yalıkak’ın rüya tadındaki dünyasına hoş 
geldiniz.

A matchless world 
on the peninsula...
On the shore of the beachside dreams a peninsula 
hugging the spotless blue...

Windows and terraces opening to the most beautiful 
sea of the Aegean...

Villas of infinite elegance where the sun, the waves and 
the sailboats pass through...

Times experienced with happiness and fredom, passion 
and excitement, witnessing the dance of the nature and 
the sea...

Welcome to Elysium Ada Yalıkavak’s dreamlike world!



3 tarafı deniz,
4 tarafı lüks
Elysium Ada Yalıkavak, içinde yer aldığı doğanın 
dokusunua dost bir tavırla tasarlanan 31 villasıyla. 
Bodrum’un en hit noktası Yalıkavak’ta ayrıcalıklı bir 
yaşam sunuyor. Bölgenin en güzel noktasında, üç tarafı 
maviliklerle çevrili bir Yarımada’da, denizin tam kıyısında 
hayata geçen Elysium Ada Yalıkavak, hayallerinizi 
gerçeğe dönüştürüyor.

Sea on 3 sides,
luxury on 4...
With 31 villas designed with an attitude friendly to the 
fabric of the natura it situated in Elysium Ada Yalıkavak 
present a privileged life in Yalıkavak, the biggest hit of 
Bodrum. Elysium Ada Yalıkavak that comes to life on 
the most beatiful point of the region, on a peninsula 
surrounded by blue on three sides, right on the seaside 
makes your dreams come true.





Sofistike,
şık ve minimalist...
Elysium Ada Yalıkavak’ta tek katlı villaların doğal, 
minimalist ve sıcak çizgileri, bloklar arasındaki geniş 
mesafe, her yönüyle özgür ve özgün bir yaşamı 
selamlıyor. Masif ağaç detaylar, büyük cam cepheler 
ve geniş verandalarla, doğal kayalar üzerine birer taç 
gibi oturan villalar, denizi cömert birer ev sahibi gibi 
içeri  konuk ediyor. İçeride ünlü mimar Feryal Gürman’ın 
imzasını taşıyan, kusursuz bir şıklık sizi karşılıyor.

Sophisticated,
elegant, and minimalist...
At Elysium Ada Yalıkavak, the natural, minimalist, 
and warm strokes of single floor villas, and the large 
distance between blocks heralds a life free ond original 
in every aspect. Qith solid wood details, big glas 
frontages, and large verandas, vllas that sit on the rocks 
like crowns invites the sea in like a genarous host, inside, 
a flawless elegance bearing the signature of the famous 
architect Feryal Gülman welcomes you.



Denize açılan ihtişam...
Elysium Ada Yalıkavak, yarımadanın en güzel 
noktasındaki 16.270 m2’lik geniş bir alanda konumlanan 
denize sıfır villalarıyla sınırsız bir lükse imza atıyor. Size 
özel iskelesi ve plajlarıyla, mavi bayraklı pırıl pırıl bir 
denizi, sonsuz bir özgürlük duygusuyla cömertçe size 
sunuyor.

A magnificence opening 
to the sea...
Elysium Ada Yalıkavak puts its signature under a 
limetless luxury with its seaside villas situated on a large 
area of 16.270 m2 at the most beautiful spot of the 
peninsula. It presents it to you with its private pier and 
beaches, a glittery sea with blue flag and with an infinite 
feelinf of freedom.



4 Mevsim aşkı yaşamak...
Elysium Ada Yalıkavak, yaz kıs yaşanabilecek konfora, 
sizi her detayı düşünülmüş bir yaşama çağırıyor. Her 
gün masmavi bir denizin kıyısında dalgaların sesiyle 
uyanacağınız, Yalıkavak’ın serin rüzgarlarını ve harlka 
güneşini teninizde hissedeceğiniz, sıra dışı bir yaşam 
bu... 4 mevsimin her anını, heyecanla ve keyifle yaşama 
tutkusu!

Love of live all 4 
seasons...
Elysium Ada Yalıkavak invites you to a comfortable life 
summer or winter where every details is trought ouy. It’s 
an extraordinary life where you will wake up with sound 
of the waves at the shore of rich blue sea and feel the 
cool brezers and the bright sun of Yalıkavak on your 
skin. The passion to live every moment of the seasons 
with excitement and pleasure!



Sıra dışı bir konfor...
Elysium Ada Yalıkavak, dinginlik duygusunu son derece 
enerjik ve konforlu detaylarla buluşturuyor. Türk 
Hamamı, sauna ve buhar odasından oluşan kusursuz 
bir SPA merkezi, dünya mutfağının lezzetleriyle şık 
bir restoran, sonsuzluk hissini güçlendiren “Infinity” 
havuz ve özel güneşlenme terasları, lüksün ötesinde 
bir ada yaşamı yaratarak, size kendinizi her an çok 
iyi hissettiriyor. Deniz kenarındaki yemyeşil bitkilerle 
çevrelenmiş özel masaj kabanları ve yine size özel şık 
iskeleniz, hayatınıza sıra dışı bir konfor katıyor. 

A comfort out of the 
ordinary...
Elysium Ada Yalıkavak brings together of serenity 
with extremely energetic and comfortable details. 
A spa center consisting of a Turkish bath, a sauna, 
and a stream room, an elegant restaurant with world 
delicacies, “Infinity” pools that reinforces the feeling of 
infinity and the special sunbathing terraces creates an 
island life beyond luxury to make you fell good every 
instant. Your private massage cabanas surrounded by 
deep green vegatation at the seaside and yoru elegant 
private pier adds comfort out of the ordinary to your 
life.



Salon / Livingroom



Yatak Odası / Bedroom



Mutfak / Kitchen

Banyo / Bathroom





Eğlenceye, lezzete ve 
dünya modasına en yakın 
komşuluk...
Elysium Ada Yalıkavak, Bodrum’un eğlence hayatının en 
rafine ve haraketli olduğu Yalıkavak’ta, sizi tüm bölgenin 
en lüks yat limanı Palmarina’ya, en iyi gece kulüplerine, 
en şık restoranlara ve plajlara çok yakın bir konumda 
ağırlıyor. Palmarina sayesinde dünyanın en iyi moda 
markaları ve lezzetleri 5 dakikalık bir mesafede, yanı 
başınızda yer alıyor.

Closes neighbors with 
entertainment, delicac 
ies, and the world  
fashion...
Elysium Ada Yalıkavak hosts in Yalıkavak where 
Bodtum’s entertainment life is at its most rafined, in 
a location very close to Palmarina, the most luxurious 
marina Palmarina, the best nightclubs, the most elegant 
restaurants, and beaches. Thanks to Plamarina, world’s 
best fashion brands and delicacies are in a five minute 
distance.



Bodrum’un tüm 
güzelleklerine en yakın 
mesafede.
Yalıkavak Marina’ya 5 dakika 

En özelbeach’lere 5 dakika

Göltürkbükü’ne 15 dakika

Midtown AVM’ye 15 dakika

Gümüşlük’e 20 dakika

Torba’ya 20 dakika

Bodrum Merkez ve Bodrum Marina’ya 30 dakika

Milas - Bodrum Havalimanı’na 45 dakikalı mesafede

Very close to all 
Bodrum’s beauties.
5 minutes to Yalıkavak Marina,

5 minutes to the most special beaches,

15 minutes to Göltürkbükü,

15 minutes to Midtown Mall,

20 minutes to Gümüşlük,

20 minutes to Torba

30 minutes to downtown Bodrum and Bodrum Marina,

45 minutes to Milas - Bodrum Airport.

Elysium Ada Yalıkavak Tanıtım Filmi 

Elysium Ada Yalıkavak Promotion Film





Tel: 0090 212 266 73 73 
Mob: 0090 542 221 82 22 

info@ajyadinvestment.com 
www.ajyadinvestment.com
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