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When you come to Yokuşbaşı. You 
will see Bodrum, do not think that 
you will leave as you have come...

Yokuşbaşı’na geldiğinde
Bodrum’u göreceksin,

sanma ki sen
    geldiğin gibi gideceksin...
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Herkesin Hayalidir Bodrum’da Yaşamak

Neredeyse yılın tamamında güneşli bir sabaha gözlerinizi açarsınız. 
Yazın masmavi denizin ve tatlı esen meltemlerin, kışın ılıman havanın

tadını çıkarırsınız. Her mevsimine ayrı güzellik katan güneş, 
batarken en şık pozlarını vermek için Bodrum’u seçmiştir. 

It is everyone’s dream to live in Bodrum

You open your eyes to a sunny morning almost all the year round. You enjoy 
the deep blue sea and the gentle breeze in summer,

and the mild weather in winter. The sun, which adds a separate
beauty to every season, has chosen Bodrum to give its most

elegant poses as it sets.
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Birçok Medeniyete Ev Sahipliği Yapmış Eşsiz Bodrum

Mitolojik eserlerde Halikarnassos adıyla bilinen Bodrum’da, yaşama dair ilk izler MÖ 11. yüzyılda görülmüş. 
Dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi, medeniyet ve kültürün izlerini uzunca bir dönem taşımış; 

sonrasında mozolenin taşları Saint Jean Şövalyeleri tarafından Bodrum Kalesi’nin yapımında kullanılmıştır.

Günümüzde dünyanın en büyük 2. Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren ve Doğu Akdeniz’in en sağlam kalesi olan Bodrum Kalesi; 
1. Süleyman hükümdarlığı sırasında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir.

Antik çağlardan günümüze birçok medeniyete ve kültür mirasına ev sahipliği yapmış olan Bodrum, 
renklerin dansını andıran çiçek ve sarmaşıkları, dar sokakları ve evlerin arasından sizi selamlayan masmavi deniziyle; 

ruhunuzu besleyen tarihi bir güzelliğe sahiptir.

Unique, Bodrum, having been home to many civilizations

In Bodrum, known as Halicarnassus in mythological works, saw the first traces of life in the 11th century BC. Halicarnassus Mausoleum, which was one
of the seven wonders of the world, pointed towards the level of civilization and culture that existed in the area through history with some of the 

stones of the mausoleum being subsequently used by the Knights of Saint Jean in the construction of Bodrum Castle.

 Bodrum Castle, which now houses the world’s second largest Underwater Archeology Museum, was the strongest castle
in the Eastern Mediterranean under the rule of the Ottoman Empire during reign of Suleiman I.

Bodrum, which has hosted many civilizations, rich in cultural heritage from ancient times to today, 
has a beauty that nourishes your soul with vibrant colors from local flowers enticing you through its narrow streets

down to the deep blue sea that greets you as you pass between historic stone houses.
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Ege’den Denize Bırakılmış Çiçeklerdir; 
Bodrum Koyları

Bodrum’un her koyu, güneşin denize olan aşkının bir ifadesidir adeta. 
Birbirinden farklı güzelliklere sahip Bodrum koylarında; güneş her günü başka aydınlatır, 

tabiat tüm renkleriyle kucaklar hayatı, mavinin binbir tonu eşlik eder hayallerinize. 

Flowers extend down to the Aegean
creating the unique bays of Bodrum 

Every bay in Bodrum is an expression of the sun’s love for the sea. Each bay is
different from the next and each day the sun sheds a different light showing

off the full array of colors that nature has to offer and as the land meets the sea a
thousands of shades of blue accompany your dreams.
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Bir başkadır Mavi Arya Bodrum

One of a kind Mavi Arya Bodrum
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Uçsuz Bucaksız Mavilikten İlham Alan Benzersiz Bir Yaşam

Adını gün batımında gümüş rengine dönen denizden alan Gümüşlük; sakin sokakları,
 leziz balık restoranları ve Tavşan Adası’yla büyüleyici bir güzelliğe sahiptir.

İrili ufaklı birçok koyu içinde barındıran Akyarlar; Bodrum’un koy cenneti olarak adlandırılır. 
Özellikle deniz severlere unutulmaz deneyimler sunar.

Ve tüm koyların ötesinde bir koy daha vardır Bodrum’da... 
Turgutreis’tir adı. Gün batımının en güzeliyle baş başadır her akşam.

A unique life inspired by endless blue

Gümüşlük, which takes its name from the sea that turns to the color of silver at sunset, has a fascinating 
beauty with its quiet streets, delicious fish restaurants and Tavsan Island opposite.

Akyarlar, with its abundance of beautiful bays of all sizes, is known as the ‘heaven of bays’ in Bodrum.
It offers unforgettable experiences and is a sea lover’s paradise. 

 In the very heart of all this beauty is Turgutreis where you will discover the most wonderful sunset that you 
might ever have the pleasure to witness and that you will not want to leave.
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Cumhuriyet Bulvarı

BODRUM
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Güneşin Ruhunuzla Bütünleştiği Yer;
Turgutreis

Güneş yerini aya bırakırken denizi kızıla boyar Günbatımı plajında. 
Kos Adası eşlik eder bu tabloya, tüm güzelliğiyle. Adaların arasından kaybolan güneşin 

sıcaklığını daha önce hiç hissetmediğiniz kadar hissedersiniz kalbinizde…

500 yılı aşkın tarihi, zeytin ağaçları, mandalina bahçeleri ve güler yüzlü halkıyla 
Bodrum yarımadasının batı ucunda yer alan Turgutreis, dünyanın en güzel gün batımına sahip koyu.

Turgutreis 
where the sun is integrated with your soul.

From the beautiful beach you can witness the sun giving way 
to the moon and, as it does, painting the sea an amazing shade of red 

interspersed with the island of Kos and the surrounding islands. . 

Historic Turgutreis with its friendly inhabitants, olive groves
and tangerine gardens is also blessed with the best of all sunsets.  
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G ü n  b a t a r . . .

T h e  s u n  s e t s . . .
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Hayaller Başlar
Denizin mavisi, güneşin kızılı ve 

doğanın yeşilini alır yanına; eşsiz bir resital sunar 
tüm Turgutreis sakinlerine. Güneş adaların arasından 

Ege Denizi’ne kavuşurken siz huzura kavuşursunuz. 

Ve şimdiye kadar tanık olmadığınız 
bir yaşama tanık olursunuz...
Hiç beklemediğiniz bir anda;

      

Dreams start
The blue of the sea, the red of the sun and the green
of nature combine to present a unique recital to all
Turgutreis residents and as the sun reaches across the 
Aegean Sea through the surrounding islands, you will find peace.

You will witness a life that you haven’t
witnessed before ...
When you least expect it:  

Mavi Arya Mavi Arya
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Turgutreis

Muğla

Kuşadası

Turgutlu

Manisa

Çeşme

Balıkesir

Bursa

Fethiye

Bodrum

Dalaman
Havalimanı

Milas
Havalimanı

İzmir
Havalimanı

İzmir
Havalimanı

Çanakkale
Havalimanı

Marmaris

Bandırma

In the center of dreams
Mavi Arya, which is 40 minutes from Milas Airport and 20 minutes from
Bodrum center, combines the dynamic and entertaining life of Bodrum

with the joys of the sea and natural surroundings.

Turgutreis Marina, one of the best in Europe is within 10 minutes, and
from there you can take a trip to the extraordinary range of local islands and bays. 

Hayallerin Merkezinde
Milas Havalimanı’na 40 dakika, Bodrum merkeze 20 dakika mesafede olan Mavi Arya, 

doğa ve denizle olduğu kadar Bodrum’un dinamik ve eğlenceli yaşamıyla da iç içe. 
10 dakika içerisinde Avrupa’nın sayılı marinalarından olan Turgutreis Marina’ya uğrayabilir, 

adalara doğru geziye çıkabilirsiniz.
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Ege’nin Mavisinde... 
Ege Denizi’nin sakinliğini ve adaların özgürlüğünü, güneşin ışıltısıyla bütünleyen Mavi Arya,

Turgutreis’in denizi üç cepheden gören en bakir ve en özel bölgesinde konumlanıyor. 

Şehrin kalabalıklığından ve gürültüsünden uzak, sakin bir alanda konumlanan Mavi Arya, sevdiklerinizle birlikte 
masmavi denizin keyfini evinizde yaşayacağınız bir ortam sunuyor. 

In the blue of the Aegean...
Mavi Arya, bringing together the tranquility of the Aegean Sea and the freedom of the islands with the

glow of the sun, is located in a special untouched region of Turgutreis uniquely having panoramic sea views from three fronts.

Mavi Arya,whilst having easy access to Bodrum center  is located in a quiet area that is away from the crowd
and noise of the city, offering an environment where which you will enjoy the tranquility of

the deep blue sea from your home together with your loved ones.
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Bu Ayrıcalıklar Size Özel 
Eşsiz bir yaşam sunan Mavi Arya, aynı zamanda Bodrum yarımadasının en sakin ve 

özel koylarından birine sahip. Gün batımını izlerken kendinizi dinleyebileceğiniz, 
maviyle huzur bulurken ayrıcalığa dokunabileceğiniz bir yaşama davetlisiniz.

These privileges are special for you
Mavi Arya, offers the privacy of one of the most tranquil and special bays

of the Bodrum peninsula where you can reflect whilst watching the sunset
and immerse yourself in peaceful blue surroundings
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Mavi Arya’nın Doğasında Spor Var 
Mavi Arya konumu ve ayrıcalıklarıyla, sporu hayatınızın merkezine yerleştiriyor. 

Özel tasarlanan sahilde rüzgar sörfünden bisiklete, yürüyüşten pilates ve yogaya; 
doğayla iç içe, denizle el ele spor keyfi sizi bekliyor.

Enjoy sports amongst natural
surroundings at Mavi Arya

Mavi Arya places sports at the center of your life with its location and privileges.
The joy of sports, intertwined with nature, and hand in hand with the sea, is waiting for you,

with opportunities from windsurfing to cycling, from walking to
Pilates and yoga on the specially designed beach.from walking to

Pilates and yoga on the specially designed beach. 
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Living in Mavi Arya and touching the blue of the Aegean...
Mavi Arya’da Yaşayıp Ege’nin Mavisine Dokunmak...
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V i l l a V i l l a s
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A unique life intertwined
with the nature 

Mavi Arya, offers a unique lifestyle in the
heart of nature with its exceptional sea views, spacious

gardens and lush natural surroundings. 

Doğayla İç İçe 
Benzersiz Bir Yaşam

Mavi Arya, binbir çeşit bitki örtüsüyle bezeli
 manzaraya hakim ferah bahçeleriyle, 

doğanın kalbinde benzersiz bir yaşam tarzı sunuyor.
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Mavi Manzaranız
Yeşil Hayatınız

4+1’den 9+1’e kadar birçok seçeneğe sahip Mavi Arya villalarında, 
Ege’nin mavisi Bodrum’un yeşiline karışıyor. 3 cepheden denizi gören, 

her biri özel havuza sahip villalarda, her adımınızı yeşile atıyor, 
tüm pencerelerinizi maviliğe açıyorsunuz.

Your blue view 
your green life 

In Mavi Arya villas, having many options from four to nine bedroom
villas each with its private pool and seeing the sea from three fronts ,

the blue of the Aegean sea mixes with the green land of Bodrum 
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R e z i d a n s R e s i d e n c e s
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Ayrıcalığa 
Atılan Adım

Mavi Arya’ya adımınızı attığınız an, her biri özenle dizayn edilmiş 2+1, 3+1 ve 4+1 rezidans 

evler ve villalardan oluşan ayrıcalıklar dünyasına dahil oluyorsunuz.

Tamamı deniz manzarasına sahip rezidans evler ve villalardan oluşan, 

eşsiz bir Bodrum yaşamının kapılarını aralıyorsunuz.

Step into a
life of privilege

  The moment you step into Mavi Arya, you will join the world of privilege.

Consisting of 2 bedroom, 3 bedroom and 4 bedroom residences and villas,

each has been carefully designed to create a wonderful sense of space

and light and to maximize the amazing sea views.

You are opening the doors of a unique Bodrum life.
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A r y a  C l u b
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Güzel Bodrum’un
Size Özel Yaşamı

Mavi Arya Bodrum, sizleri her anınıza değer katabileceğiniz, yepyeni dostluklara 
merhaba diyebileceğiniz sosyal ve ayrıcalık dolu bir yaşama davet ediyor.

Fitness alanında ter atabileceğiniz, restoranlarında dünya lezzetlerini tadabileceğiniz
veya deniz manzaralı havuzda serinliğin ve manzaranın keyfini çıkabileceğiniz

Arya Club’da ayrıcalıkların sonu gelmiyor.

A beautiful Bodrum
life exclusively for you 

Mavi Arya Bodrum invites you to a social and privileged life where
you can maximize every moment and welcome brand-new friendships.

There is no end to the benefits provided at Arya Club where you can 
work out in the fitness area, taste the flavors of the world in its

restaurants, or enjoy amazing sea views from the coolness of the pool.
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Mavinin Güzelliği 
Kulüp Ayrıcalığıyla

Arya Club, size özel bir sosyal kulüp. 
Gün batımı eşliğinde sohbetlerin, havuz kenarında 
eşsiz lezzetlerin hayat bulacağı, çocukların keyifle 

zaman geçireceği bir buluşma noktası.
Arya Club’da, ayrıcalıkların keyfini çıkaracak, doğa ile 

sosyalleşirken Bodrum’un tüm güzelliklerine şahit olacaksınız.

The beauty of 
blue with club privilege
Arya Club is a special social club for you, set in natural surroundings. 
It is a meeting point where conversation can be enjoyed against the 

backdrop of the sunset, where unique tastes can be indulged 
by the pool and children can delight

in a range of bespoke amenities. 
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Denizin Mutlulukla
Bütünleştiği Sahil

Dünyanın en güzel gün batımına sahip koyunda özel olarak 
tasarlanan sahil şeridi, tüm ayrıcalıklarıyla yaşamınıza değer katacak;

Ege Denizi’nin serin suları ruhunuzu ferahlatırken sevdiklerinizle 
güzel anılar biriktirmenin mutluluğunu yaşayacaksınız.

A beach and sea 
synonymous with happiness 

This beautiful coastline, with its specially designed bay and the
most beautiful sunset view provides for a life enhancing experience.
While the cool waters of the Aegean Sea refresh your soul, you will 

collect joyful memories with your loved ones.
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O t e l H o t e l
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5 Yıldızlı Konfor
Mavi Arya’da Ege’nin sıcaklığı 5 yıldızlı otel konforuyla buluşuyor.

Masmavi denizin verdiği huzur, mükemmel hizmet anlayışıyla birleşiyor ve 
sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz, keyifli bir yaşamın kapıları aralanıyor.

5 star comfort
The warmth of the Aegean meets with the comfort of a 5-star hotel in Mavi Arya.

The peace, given by the deep blue sea, is supported
by excellent service leading to a truly sophisticated life of luxury. 
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Nature will be
your best friend

Refreshments coming from tangerine gardens and 
lemon, daphne and olive trees that are all around, mean

that your life is infused with the freshness of nature.

Doğa 
En İyi Dostunuz Olacak

Mandalina bahçelerinden gelen ferahlık, limon, defne ve
zeytin ağaçlarının tazeliğine karışıyor. Doğanın sunduğu 

tüm güzellikler hayatınıza dahil oluyor. 
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Hayatın En Güzeli İçin Bodrum’a,
Hayalleriniz İçin Mavi Arya’ya Bekliyoruz...

The best of life is offered in Bodrum.
At Mavi Arya we are waiting to fulfil your dreams. 

+90 252 970 00 48

Turgutreis Mah. 4171 Sok. No:1 Bodrum / Muğla 

/ maviaryabodrumwww.maviarya.com

Bu katalogta yer alan görseller ve bilgiler tanıtım amaçlıdır. Aslan - Astaş - Caba, projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Information and images in this catalog are for presentation purposes only. Aslan - Astaş - Caba have rights to modify the project. 






