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Proje Açıklamaları

Ekşili Nirvana Evleri | Rustik Bahçeli | Doğal Yaşam Evleri

Antalya'da doğal yaşam tarzına ilgi duyan herkesin hayalini kurduğu, müstakil bahçeli, dağ, orman ve

göl manzaralı, rustik Nirvana evleri, yalnızca 30 km mesafede Döşemealtı ilçesinin Ekşili beldesindedir.

Ekşili gölü, etrafında çam ormanları ile bezeli tepeler ve Asar dağı ile çevrelenmiş bir çanağın tam

ortasında duran bir zümrüt gibi, deniz seviyesinden 350 metre yükseklikte, nem ve rutubetten uzak,

şehre en yakın ama şehir gürültüsünden uzak çok özel bir konumu ve güzelliği olan adeta saklı bir

cennettir.

Ekşili Nirvana Evleri, gölün dağa doğru uzanan yamaçlarında, zeytin, çam ve meşe ağaçları arasında

konumlanmış, tamamen göl manzaralı 12.000 metre kare eğimli bir arazi üzerine konumlanmış, doğal

yaşamı bozmadan ama doğal yaşama uyumlu bir tarzda hayata geçirilecek bahçeli müstakil evlerden

oluşan bir projedir.

Doğal yaşam evleri projesinde planlanan 24 adet müstakil bahçeli evlerin iç dekorasyonları, özel

olarak ev sahiplerinin isteklerine göre yapılacak olup, dış cepheler doğal yaşam konseptine uygun, taş,

ahşap ve kiremit çatı örtüsü ile oluşturulacaktır. Verandalar, bahçe duvarları, otopark ve yürüyüş

yolları, bahçe peyzajları ve ağaçlandırmalar gibi ortak kullanım mekanları projesine göre

tamamlandıktan sonra, kullanıcılar, evlerin iç mekanlarını diledikleri tarzda, kendi beğenilerine göre

şekillendirebileceklerdir.

Antalya’da bahçeli evde yaşamak isteyen herkesin mutlaka görmesi gereken bir proje olduğuna

inandığımız Ekşili Nirvana Evleri, yeni yapılan doğu çevre yoluna 3 km mesafededir. Trafik sorunu

olmadan yalnızca 30 dakikada Antalya şehir merkezine ulaşabileceğiniz Ekşili gölü ve civarında doğa

sevenler için pek çok aktivite imkanı vardır. Doğa yürüyüşleri, tırmanma, dağ bisikleti, gölde balık

tutma, civardaki antik kent ziyaretleri, lokal zeytin ve zeytinyağı üreticiliği, bağcılık, bölgenin endemik

türleri ile ilgili flora fauna araştırmaları, özel bahçelerde sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi pek çok

aktivite imkanı sunan Ekşili, yakın zamanda popülaritesi hızla artacak bir bölge olmak üzeredir.

Gelin doğal bir ortamda hayalinizdeki evi yaratmak için birlikte çalışalım. Kişiye özel ve arkadaş

gruplarına özel yaşam tarzınızı birlikte şekillendirelim. Hak ettiğiniz huzurlu bir ortamda, doğayla iç içe

yaşamak gibi bir hayaliniz varsa, Ekşili Nirvana Doğal Yaşam Evleri sizleri bekliyor. Nirvana’ya ulaşmak

artık çok kolay.
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TEMEL ÖZELLİKLER

Konum Antalya, Ekşili

Durumu Proje Aşamasında

Tipi Villa Sitesi

Oda Sayısı 4 +1

Ünite m2 150 m2

Ünite Adedi 24

Toplam Arsa 12000 m2

Plaja Uzaklık 40 km

Havalimanına 38 km

Şehir Merkezine 30 km

KONUM

BİZE ULAŞIN

Adınız Soyadınız

Telefonunuz

E-Posta Adresiniz

Güvenlik Sorusu (1+4=?)

GÖNDER
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