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Tarihte birçok hükümdarın iştahını kabartan 
ve ele geçirmek için can attığı Bodrum, 

kendine özgü mimari yapısı, beyaz ve mavi 
boyalı evleri ve begonvillerle süslü çehresi 

ile Türkiye’nin Ege’den dünyaya açılan en 
önemli tatil cennetidir. Binlerce yıllık tarihi ile 

geçmişte üzerinde yaşayan birçok kavimden 
izler ve eserler ile dolu olan mavi cennet, 

birçok önemli sanatçının eserlerine de ilham 
olmuştur. 

Şimdilerde ise yaz denince birçok kişinin 
aklına gelen ilk yerlerden birisi haline gelen 

Bodrum, denizi, kumu, güneşi, renkli gece 
hayatı ve birbirinden güzel sanatsal aktiviteleri 

ile anılıyor. Bodrum’un oldukça canlı ve 
dinamik gece hayatı, Türkiye’nin en popülerleri 

listesinin başlarında yer alıyor. Gündüzün 
doğal güzelliği ve sakinliği, geceleri yerini 

eğlencenin hiç bitmeyen ritmine bırakıveriyor 
kendini Bodrum’da…

Sizin için tatil demek tarih demek ise 
doğru yerdesiniz… Bodrum Kalesinden, Su 

Altı Arkeoloji Müzesine, Antik Tiyatrodan, 
dünyanın 7 harikasından biri sayılan 

Halikarnas Mozolesine kadar birçok eser, 
tarih ufkunuzu geliştirmek için sizi bekliyor 

Bodrum’da...

Bodrum’daki evinize 
hoşgeldiniz.
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Sadece sizin için tasarlanmış bir yaşam tarzı,
Villara Bodrum’da sizleri bekliyor.

Bodrum’da günbatımının 
en güzel halini izlemek ve 
sessiz bir tatil keyfi yaşamak 
istiyorsanız doğru yerdesiniz. 
Villara, dört mevsim huzurla tatil 
yapabileceğiniz, doğayı ve yeşili 
içinde barındıran deniz manzarası 
ile sakinliğin, sessizliğin ve 
konforun bulunduğu Bodrum’un 
en seçkin lokasyonlarından birisi 
olan Turgutreis’te yer alıyor.
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Özel olarak tasarlanan ve 
konfordan ödün vermeden her 
detayı düşünülen Villara, kendinizi 
evinizde hissedeceğiniz bir ortam 
sunuyor. 
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350 Metrekarelik özel yaşam alanının 
tadını çıkarın. Villara’da 10 kişiye kadar 
konaklama imkanı sunan 5 yatak odası 
bulunmaktadır.
 Tüm odalarda;

• Yüksek kaliteli boxspring yatak
• Her odada WC ve yağmur başlıklı en-
suite duş ünitesi
• Saç kurutma makinesi ve vücut bakım 
ürünleri
• Bornoz ve terlik
• Düz ekran TV
• Elektrik kontrolü perdeler
• Minibar
• Otel kasası bulunmaktadır

Giriş katta 2 tanesi deniz manzaralı, 2 
tanesi bahçe manzaralı toplam 4 oda, 
alt katta 5. yatak odası bulunmaktadır. 
İsteğiniz doğrultusunda 6. yatak odası da 
seçenekleriniz arasında. İlave yatak takımları, 
daha fazla yatak ve bebek karyolası 
seçenekleri ve yüksek hızlı wifi her odada ve 
dış alanda mevcuttur.

Bodrum’da
ayrıcalıklı bir hayat yaşayın
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Villara’ya adım attığınız andan itibaren 
cam kaplı ön cepheden içeri süzülen deniz 
manzarası içinizi ısıtacak. Makedon beyaz 
mermerinin ve okyanus mavisinin eşlik ettiği iç 
mekan tasarımı villayı olağanüstü bir mekana 
çeviriyor. İçeride 10 kişilik oturma alanı, 6 
kişilik ayrı yemek masası, 2 TV ve misafir 
banyosu bulunan geniş ve ferah bir oturma 
odası bulacaksınız. Dört mevsim yaşam için 
tasarlanan Villara, yerden ısıtma sistemi ve 
son teknoloji klima sistemleri ile donatılmıştır. 
Konaklamanızı keyifli hale getirmek için
• Çamaşır ve kurutma makineleri
• 1 adet buz makinası
• Ütü ve ütü masası
• Ücretli çamaşır yıkama servisi mevcuttur.

Rahatınız için özenle
  tasarlandı...

Yerden ısıtmalı ve Full ankastre 
olan villamızın özel olarak 

Gaggenau markası ile tasarlanan 
mutfağında şarap dolapları, kahve 

makinası, buzdolabı, deepfreeze 
gibi aradığınız her malzemeyi 

bulabilir ve evinizin rahatlığında bir 
tatil yaşayabilirsiniz.
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Büyük ve çarpıcı özel sonsuzluk 
havuzu derin bir nefes almanıza ve 

anı yaşamanızı sağlıyor. Muhteşem 
bir panoramik manzaraya ve 130 

metrekarelik bir bahçe alanına sahip 
Villara’da büyüleyici gün batımı eşliğinde 

kitabınızı okumanın veya havuz 
kenarında içeceğinizi yudumlamanın 

keyfini yaşayın. Otomatik sulama 
sistemine sahip bahçede yeşille 

bezeli peyzaj detaylarının yanı sıra, 
bahçedeki özel tasarım fosilleşmiş granit 

kaplamalarla etkileyici bir atmosfer 
sunuyor.

Deniz ve doğaya
gözlerinizi açın
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Size özel bahçenizde rahatlamanız için;
• 10 Kişilik yemek masası

• 2 Gölgelendirilmiş oturma alanı 
• 6 Şezlong

• Koltuk takımı 
• Salıncak

• 20 metrelik 1,40 cm derinliğinde 
havuz

• Bebek havuzu
• Dış mekan duş alanı

Havuz kenarında
keyife dalın
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Otel servisi
hizmetleri ile özel villanızda 

komforun tadını çıkartın

Profesyonel personel hizmeti ile kalış süreniz boyunca size en 
iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyarız.

• Her sabah geleneksel kahvaltı
• Günlük temizlik ve havlu değişimi

•  VIP Shuttle, Mercedes Benz Vito 2018, özel şöför hizmeti, 9 
kişiye kadar günlük 100 km kullanım hakkı

 • Havayolu transferi
Talep ve ücret karşılığında

•  Alışveriş hizmeti
• Özel aşçınız ile geleneksel el yapımı Türk mutfağı yemekleri.

Villara’nın profesyonel concierge 
hizmeti ile restoran, bar, beach 

club rezervasyonları, yat kiralama 
hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. 
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Dünyanın 7 Harikasından en ihtişamlısı olan Halikarnas Mozolesi, M.Ö 353 yılında 
ölmüş olan Karya Kralı Mausolos adına, eşi ve kız kardeşi tarafından yaptırılmıştır. 
Dönemindeki ismi “Halikarnassos” olan Bodrum’da yaptırılan bu anıt devasa bir 

mezar olarak tasarlanmıştır.
Yunan ve Mısır mimarilerini buluşturan, Dünya’nın 7 Harikasından biri olarak kabul 

edilen Halikarnas Mozolesi, M.S. 13 yüzyıla kadar korunmuştur. Her bir taşı tarih 
kokan bu Anıt Mezar, önce bir depremle yıkılmış daha sonrada taşları Bodrum 
Kalesi’nin yapımında kullanılmıştır. Ayrıca bu mezara ait birçok kabartma ve 

heykeller de 1857 yılında İngilizler tarafından British Museum’a götürülmüştür. 
Geriye kalan her bir zerresinin, sizi tarihe doğru uzun bir yolculuğa çıkaracak olan 
Halikarnas Mozolesi, Bodrum’un Tepecik Mahallesi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor…

Yaşayan Tarih, 
“Halikarnas Mozolesi”

Yıllardır Bodrum’da en büyük 
konser organizasyonlarına ev 

sahipliği yapan Bodrum Antik 
Tiyatro, Roma İmparatorluk Çağı 

öncesi tiyatroların tüm özelliklerini 
taşıyor. M.Ö 400 yıllarında yapıldığı 

düşünülen Bodrum Antik Tiyatro, 
Antik Çağ geleneklerine uygun 

şekilde üç ana bölümden oluşuyor. 
Anadolu’nun bilinen ilk tiyatrosu 

sayılan Bodrum Antik Tiyatro, 
1973 yılında yapılan kazılardan 

sonra açık hava müzesi olarak 
düzenlendi. Bodrum- Turgutreis 

Karayolu üzerinde yer alan 
Bodrum Antik Tiyatro, muhteşem 

akustiği ve sahne düzenlemesi ile 
unutulmaz konser ve etkinliklerin 

adresi olmaya devam ediyor…

1406-1523 yılları arasında St. 
Jean Şövalyeleri tarafından 

inşa edilen, bütün güzelliği 
ve heybeti ile ayakta duran, 

her yıl da binlerce turistin 
uğrak noktası olan Bodrum 

Kalesi’nin her taşı Mausoleum 
tarihidir. Bodrum’un simgesi 

olan Kale, aynı zamanda 
içinde Avrupa’nın en büyük 

su altı arkeoloji müzesini de 
barındırmaktadır.
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Bodrum’da güneşin batışıyla birlikte cafe 
ve gece kulüplerinden müzik sesi giderek 

yükselmeye başlar. Martılar uykuya 
çekildiğinde, takalar kıyıya yanaştığında gece 

hayatı canlanmaya başlamış demektir.

Bodrum’a tatile gelenler, çoğunlukla sahilde 
alınan akşam yemeği sonrası, ilerleyen 

vakitle birlikte Bodrum geceleri mekanlarına 
akın etmeye başlar. Birçoğu Bodrum’da 

sahile nazır nefis manzaraya sahip gece 
kulübü ve restoran, sunduğu canlı müzik 

performanslarıyla sabahın ilk ışıklarına kadar 
süren eğlence vaat ediyor.

Bodrum Gece hayatı
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7 güvenlik kamerası ve güvenlik 
sistemi ile Villara 24 saat 

güvenlikli bir tatil için ideal bir 
mekandır. 462 m2 kapalı alana 

sahip olan Villa Villara, özellikle 
rahat ekipmanı ve özel tasarımı 

ile dikkat çekiyor.

Siz keyfinize bakın
biz düşünelim



www.villarabodrum.com
contact@villarabodrum.com


