
L âl 
✻ 

Lâl, en geniş ve ferah odalarımızdan. Geniş verandalı, klimalı, özel WC ve banyolu, tepeden 

nefis deniz, dağ ve orman manzaralı. İstenirse üçüncü kişi için yatak ilave edilebiliyor. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

K ehribar 
✻ 

Kehribar geniş, ferah, kocaman verandalı, klimalı, şahane deniz, dağ ve orman manzaralı bir 

oda. Bir çift, bir tek kişilik yatağı ve özel WC-banyosu var. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

D ut 
✻ 

En yeni bungalovumuz  Dut geniş, ferah, şahane deniz ve orman manzaralı, klimalı, özel duş-

WC’li ve kocaman verandalı. Çiftler için oldukça romantik bir seçenek. İstenirse üçüncü kişi 

için yatak ilave edilebiliyor. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 



T aka 
✻ 

Tamamen yenilenen, geniş ve ferah odamız Taka, bir çift + bir tek kişilik yataklı, klimalı, 

deniz manzaralı ve özel WC-banyolu. İstenirse dördüncü kişi için yatak ilave edilebiliyor. 

Keyifli bir verandası var. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

K arbon 
✻ 

Karbon tamamen yenilendi. Kliması, özel duş-WC’si ve deniz manzaralı verandasıyla çok 

keyifli bir ağaç ev. İki kişilik. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

 

T urkuaz 
✻ 

Maviş odamız Turkuaz, çift kişilik, klimalı, deniz manzaralı ve verandalı. Özel WC-banyosu 

ve ortak alanlara yakınlığı ile tercih ediliyor. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 



Ç akıl 
✻ 

Çakıl; tamamen açık üst terası ve perdelerle çevrili, yarı-açık yatak alanıyla havadar ve ferah 

bir ağaç ev. İki adet tek kişilik yatağı var; istenirse birleştirilebiliyor. Vantilatörlü. Duş-WC 

çadırlarla ortak kullanım. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

V ardolar 
✻ 

Vardolarımız yerden yüksek, önleri balkonlu, vantilatörlü, orman içinde ve ferah. İsteyene çift 

kişilik, isteyene iki tek kişilik, isteyene üç kişilik seçeneklerimiz var. Duş-WC çadırlarla ortak 

kullanım. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

 

 

 



L eylandi, Badem, 

Zeytin, Ceviz 
✻ 

Leylandi, Badem, Zeytin ve Ceviz aşağı bahçemizde, yeşillikler içinde, ferah ve verandalı 

bungalovlarımız. Klimalı, özel duş-WC’liler. İki veya üç kişilik seçenekler. Sessiz ve dingin 

bir tatil arayanlar için ideal. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 

 

 

 

İ kizler 
✻ 

Üçüz bungalovlarımız Mazhar-Fuat-Özkan’dan biri gitti, ikisi kaldı. Çift kişilik, özel WC-

banyolu, vantilatörlü,  nispeten küçük, mütevazı ve sade ağaç evler bunlar. 

(Tüm konaklamalara açık büfe kahvaltı + akşam yemeği dahildir. Fiyat bilgisi için 

lütfen iletişime geçin.) 
 


