Live life in full color..

A paradise in Bodrum

A paradise in Bodrum

Bodrum'da ayrıcalıklı bir yaşam...
Doğal güzellikler ve 5 yıldızlı yaşam Sundance
Residences & Suites Hotel'in benzersiz
mükemmellik konseptinde bir arada sunuluyor.
A priveleged life in Bodrum...
With its unique sense of perfection Sundance
Residences & Suites Hotel introduces you to
natural beauty and 5 star living.

/ an exceptional life

Denize sıfır bir yaşam

A lifestyle by the sea

Deniz kıyısında 22.500 m²’lik bir alana kurulu,

Our unique project located by the seaside on

175 rezidans ve 22 suit odalı bir otelden

22.500 m² land, comprising of 175 residences

oluşan, 4.000 m²’lik kumsalı ve 100 metrelik

and a 22 suite hotel with 4.000 m² of sandy

T

Sundance

beach and a 100 meter T pier, Sundance

Residences & Suites Hotel olabilir. Bodrum

Residences & Suites Hotel can be your new

mimarisinden ilham alan özgün tasarımı ve

home in the Aegean. It’s authentic design is

peyzajıyla doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor.

inspired by Bodrum architecture and with its

Taşınmaya hazır ve hemen devredilebilir

landscape it offers an environment full of

tapusu olan rezidanslarda sizleri hayal ettiğiniz

nature. The residences are ready to move

yaşam tarzı bekliyor. Yaşam Sundance’de dört

into and the title deeds are immediately

mevsim devam ediyor, bu huzurlu yaşamın bir

transferable. Sundance is full of life all year

parçası olmak için sizi davet ediyoruz.

round.

iskelesiyle

Ege’deki

eviniz
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/ an exceptional peninsula
Begonvillerle bezenmiş daracık sokakları,

With its bouganvillea decorated narrow

beyaz taş evleri, güleryüzlü insanları, modern

streets, whitewash stone houses, gracious

ve otantik alışveriş merkezleri, antik tiyatrosu,

people, modern and authentic shopping

eşsiz koyları ve marinaları ile Bodrum

centers, antique theatre, unique bays and

Yarımadası’nda yaşamak bir hayat felsefesidir.

marinas; living in the Bodrum Peninsula is a

Bodrum’da hayat tüm canlılığı ve huzuru ile

philosophy of life. In Bodrum, life - with its

dört mevsim renkli geçer.

vitality and peace - is ever so colorful all year
round.

Konum

Bodrum

Sundance Residences &
Suites Hotel’in konumu,
Yarımada’nın tüm aktivitelerine yakın mesafededir.
The location of Sundance
Residences & Suites Hotel
is in short distance to
activities of the Peninsula.

Turkbuku
Palmarin Yalıkavak
Liman

TED Koleji
(School)

AVM

Gümülük Balıkçıları
(Fish Restaurants)

Acıbadem Hastanesi

Midtown AVM

(Hospital)

(Shopping)

Golf

Milas Bodrum
Airport

Torba

Ortakent

Golf

Kou Alanı
Bodrum Kalesi

Tenis ve Basketbol Kortları

AEGEAN SEA

EGE DEN‹Z‹

(Bodrum Castle)

Barlar Soka¤ı

Turgutreis

Semt Pazarı

(Entertainment Center)

Bodrum - Marina

Özel Bodrum
Hastanesi
(Hospital)

(Open Bazaar)

D-Marina

Akyarlar
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/ an exceptional sun

Güneş ve denizin dans etmekten
yorulmadığı yerdesiniz

You are in a place where the sun and the
sea never get tired of dancing

İsmini Kadıkalesi, Turgutreis’in eşsiz güneşinden

Sundance’s name was born from the unique sun

alan Sundance'te, gündüzler yaşam dolu bir

of Kadıkalesi, Turgutreis. Day times fall into a

maviye, günbatımları görkemli bir dansa,

vibrant blue, sunsets turn into a glorious dance

geceler yıldızlarla süslü bir şenliğe dönüşüyor.

and nights transform into a festival jewelled with

Doğa harikası bir yerde yaşadığınızı hayal edin.

stars. Imagine living in a wonderland of nature.

Güneşin doğuşuna ve gün batımına sadece

You can witness the sunrise & the sunset not

evinizin

only from the balcony of your residence but

balkonundan

değil,

alabildiğince

uzanan Sundance kumsalından ve iskelesinden

also from the Sundance beach and pier.

tanıklık edebilirsiniz.
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| an exceptional sea

Görkemli adalarla bezenmiş bir deniz

A sea woven with spectacular islands

Kadıkalesi’nin mükemmel denizi günün her

In addition to serenity lasting day & night

saati sunduğu huzurun yanında; dalış, yelken,

offered by the splendid sea of Kadıkalesi, sandy

sörf, motorlu su sporları, kürek aktiviteleri ile

beach provides you delightful relaxation while

yaşamınızı renklendirirken kum plajı ile de keyifle

scuba diving, sailing, surfing, water sports and

dinlenmenizi sağlar. Aynı sahil şeridi üzerinde

rowing activities liven up your life. D-Marin

yürüme mesafesinde bulunan D-Marin, tekne

situated on the same coast line in a short

sahiplerine son teknoloji ile donatılmiş bir

walking distance from Sundance, provides

liman sağlıyor.

boat owners with a high technology port.
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/ an exceptional beach

Bodrum’un ender kumsallarından biri

One of the rare sandy beaches of Bodrum

Sundance’ın göz alabildiğince uzanan kum

With its sandy beach, Sundance offers the

sahilinde şezlongunuzda uyuklamak, kitabınızı

most peaceful place where you can have a

okumak, çocuklarınızla kumdan evler yapmak

nap in your lounge chair, read a book and build

için en huzurlu yerdesiniz. Kumsalında 90 metre

sandcastles with your kids. 90 meter long

uzunluğunda ahşap iskelesi; güneşin, denizin,

wooden pier of Sundance is waiting for you to

su sporlarının ve yeme-içmenin tadını çıkarmak

enjoy sun, sea and food. Just steps away from

isteyenleri bekliyor. Evinizden çıkıp, tamamı

your home is a 5 km long seaside walking path.

sahil şeridinde 5 km’lik düzayak yürüyüş
yolunda sporunuzu yapabilirsiniz.
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/ an exceptional residence

Deluxe Rezidanslar

Deluxe Residences

Sundance Residences’da 67 m2 1+1’lerden

Sundance Residences offers you 24 different

222 m2 4+1’lere kadar 24 farklı daire tipi

types of residences varying from 67 m2

bulunmaktadır. Daireniz beyaz eşya, zemin

1

kaplama, klima, vitrifiye, hazır banyo ve mutfak

Your residence is completed for you as

ile anahtar teslim olarak sunuluyor. Modern ve

turn-key property with appliances, flooring,

rahat bir konsept ile tasarlanan daireler sade

air conditioning, sanitary ware, fitted kitchen

ve zarif bir yaşam için sizleri bekliyor.

& bathroom. Residences are designed with

bedroom

to

222

m2

4

bedrooms.

a modern and comfortable concept which
creates an elegant living space.
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/ an exceptional lifestyle
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Sundance Residences’da tatil gibi yaşam

Vacation living at Sundance Residences

Sundance

gününüz

At Sundance Residences, everyday is a

tatil atmosferi içerisinde geçiyor. Alışkın

vacation. We have combined all of the comforts

olduğunuz şehir hayatının tüm konforlarını

of the urban life that you are used to, with a

tatil atmosferi ile birleştirdik ve size yeni bir

vacation atmosphere. We are introducing you

hayat tarzı sunuyoruz. Ruhunuzu ve bedeninizi

to a brand new life style. Facilities where you

dinlendirebileceğiniz, spor yapabileceğiniz ve

can calm your spirit & body, work out and

sosyalleşebileceğiniz tesisler 12 ay kullanıma

socialize all year round.

Residences’da

her

açık ve yanı başınızda.
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/ an exceptional investment

Hayatınızın en mutlu yatırımını yapma
zamanı

Time to make the happiest investment of
your life

Denize sıfır özel konumu, depremden korunmak

Thanks to its seaside location, 2200 columns

için yapılmış 20 m derinliğinde 2200 adet jet-

of 20 m deep jet-grout foundation pylons

grout temel kazıkları, yüksek inşaat kalitesi,

for earthquake protection, high quality of

asansörleri, çevre düzenlemeleri ve sunduğu

construction, elevators, landscaping and the

yeni hayat tarzıyla Sundance Residences

new life style offered, Sundance Residences

sürekli artan değeriyle tüm yatırımcılarına

provides all investors profit with its ever

kazanç sağlıyor.

increasing values.

21

/ an exceptional hotel

Kendinizi ayrıcalıklı hissedeceğiniz yer

A place where you feel privileged

22 suit odası, denize sıfır konumu ve plajı ile 24

You will feel privileged at Sundance Suites Hotel

saat hizmet veren Sundance Suites Hotel’de

providing service 24 hours with its 22 suite

kendinizi özel hissedeceksiniz. Bünyesinde

rooms, seafront location and beach. All of the

bulunan Spa, restoranlar ve barlarda verilen

services provided at the Spa, restaurants and

hizmetler, tüm rezidans sahiplerine özel

bars are offered with special prices to residence

fiyatlarla sunuluyor.

owners.

Otel olanakları:

Rezidans ile ortak alanlar:

• 22 suit oda
• De Luxe Restoran
• Tash Avlu A’la Carte
Restoran
• Lobi Bar
• İskele Bar
• Kapalı Havuz
• Hamam / Bay ve Bayan
• Sauna
• Buhar Banyosu
• Masaj Odaları
• Fitness Center
• Doktor Ofisi

• Açık Havuz
• Çocuk Havuzu
• Çocuk Kulübü
• Relax Havuz
• Pool Bar
• Plaj
• İskele

Hotel Facilities:
• 22 Suite Rooms
• Deluxe Restaurant
• Tash Avlu A’la Carte
Restaurant
• Lobby Bar
• Pier Bar
• Indoor Swimming Pool
• Turkish Bath / Men & Women
• Sauna
• Steam Bath
• Massage Rooms
• Fitness Center
• Doctor’s Office

Common areas with Residences:
• Outdoor Swimming Pool
• Kids Pool
• Kids Club
• Relax Pool
• Pool Bar
• Beach
• Pier
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/ an exceptional accomodation

Sundance Suites Hotel’de konaklamak bir
ayrıcalıktır

Staying at Sundance Suites Hotel is an
exceptional experience

Her noktasında butik bir zevkin hakim olduğu

70 m2 suites of the hotel where a boutique

otelin ortalama 70 m2 büyüklüğündeki suitleri

taste dominates, comprise of 1 bedroom,

1 oda, 1 salon, 2 banyo ve mutfaktan oluşuyor.

1 lounge, 2 bathrooms and a kitchen. Your

Bodrum’un huzurunu yansıtan konforlu ic

guest shall be having a memorable holiday

mimarisi ile misafirleriniz unutulmaz bir tatil

with the comfortable interior design which

geçirecektir.

reflects the serenity of Bodrum.
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/ an exceptional hospitality

Hizmetinizdeyiz

At your service

Sunulan özel olanaklar sayesinde, 5 yıldızlı bir

Thanks to the exclusive facilities provided,

otelin konforu ve hizmetleri evinize getiriliyor.

comfort of a 5 star hotel and services are

Sundance Residences sakinlerinin isteğe bağlı

brought to your home. Services that residents

yararlanabileceği hizmetler:

of Sundance Residences can benefit from:

• Concierge Hizmeti

• Concierge Service

• Yiyecek & İçecek Oda Servisi

• Food & Beverage Room Service

• Housekeeping Hizmeti

• Housekeeping Services

• Teknik Hizmet

• Technical Services

• Spa Hizmetleri

• Spa Services

• Alışveriş Hizmeti

• Shopping Service

• Havaalanı Transfer Hizmeti

• Airport Transfer Service

• Doktor Hizmeti

• Doctor Care
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/ an exceptional Spa

Dinlendirici bir Spa deneyimi

A relaxing Spa experience

Sundance Spa, ruhunuzu dinlendirmek ve

Our Spa provides year round service to calm

arındırmak için 12 ay hizmetinizde. Ferah

and rejuvenate your spirit. With its spacious

mimarisi ile sizlere eşsiz bir konfor sunuyor.

architecture, it provides tranquility. Your soul
will fully relax at the Spa which is open all year
round.

• Kapalı Havuz

• Indoor Swimming Pool

• Fitness Center

• Fitness Center

• Reformer Pilates

• Reformer Pilates

• Hamam / Bay ve Bayan

• Turkish Bath / Men and Women

• Sauna

• Sauna

• Buhar Banyosu

• Steam Bath

• Masaj Odaları

• Massage Rooms

• Dinlenme Alanları

• Resting Areas
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/ for the most romantic evenings

/ for peaceful living

/ for the perfect service

/ for our most valuable beings

/ for the luckiest neighbors
“Kolay ulaşılan, şehir merkezine yakın olup sosyal etkinliklerden
yararlanabileceğimiz, eşsiz gün batımı izleyeceğimiz konumda
bir ev hayalimizdi ve hayallerimiz gerçek oldu.“

Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu
Cerrah

“Projeden ilk ev alan kişi olarak hiçbir sürpriz ile karşılaşmadan
istediğim evin sahibi oldum.”

Cemal Onaran

Garanti Emeklilik Genel Müdürü

"Hem ev sahibi olup, hem de Sundance'in misafiri gibi tatil
yapmak çok zevkli olacak."

Beril ve Kenan Işık
Sanatçı

“Evimizden adımımızı attığımızda hemen denize girecek kadar
mavinin içinde, kumsalda dolaşırken de sadece dalgaların
sesine yakın olmak bizi çok mutlu ediyor.”

Fuat Tütüncü

"Huzur, güven, kalite, rahatlık ve güleryüzlü hizmetle
yaz gelse de kavuşsak dediğimiz yer."

Erdal & Filiz Bakanoğlu

Bunge Genel Müdür Yrd.

“Önünde deniz ve kumu olan her türlü servisi otel kalitesinde
alabileceğimiz konforlu ve güvenli yerin Sundance olduğunu
görünce ev almaya karar verdik.”

Cihan Çınar

"Tesis içerisinde devamlı çalışan bir otelin bulunması
sebebiyle yılın her mevsiminde dairemi kullanabiliyorum."

Ömer Faruk Saylam
İnşaat Yüksek Mühendisi

İşadamı

"Denize uzanan muhteşem bir iskele tabiatі seven için bulunmaz
nimet. Gelecekteki komșularіma şimdiden hoş geldiniz."

Kerem Deren

“Beni Bodrum’un yerlisi yapan bu proje hakkında
ne söylesem azdır.”

Senaryo Yazarı

Caner Güler

“ Projenin Bozatli International gibi ciddiyetine ve kalitesine
güvenilir bir firma tarafından gerçekleştiriliyor olması bizim için
önemli bir seçim sebebi oldu.”

“Sundance is an ideal combination of prime location,
relaxing atmosphere and pleasant neighborhood.”

Aylin Bezirgan
Öğretmen

"Kendine ait iskelesi, kumsalı olan gerçek denize sıfır bir ev
sahibi olacağımıza inandık."

Prof. Dr.Turgut İpek

"Boston’a dönerken aklım Sundance’in sakin ve huzurlu
ortamında kalıyor."

Doç. Dr. Adnan Kaleli - Tufts U.
Uroloji Anabilim Dalı

Senaryo Yazarı

International Buyer

"Bisküvi almaya çıkıp gönlümüze göre Sundance’de ev
alan ilk aile olabilirmiyiz ?"

Av. Metin Ceyhun & Hande Ceyhun

Vienna, Austria

"Sundance'li olmak, özel olduğunuzun
hissettirilmesi demek."

Figen Özgel

"Huzur içinde yaşayabileceğim bir yer hayal etmiştim,
huzur içinde aşık olunası havası olan bir yerde yaşıyorum."

Hatice Fırat

World Medicine Genel Müdür Yrd.

Daha fazla komşu yorumu için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. You can visit our website for more neighbor comments.
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Site Plan

Sundance hakkında detaylı bilgi almak, daire planlarına erişmek ve tüm sorularınız
için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Visit our website for detailed information about Sundance, apartment plans and
any other questions you may have.

www.sundanceresidences.com

it’s time
to live

in a world like heaven

24 farklı daire tipimizi görmek ve yaşam alanlarını
incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
Visit our website to see all 24 different types of
residences and to view your new lifestyle

www.sundanceresidences.com

Turkey
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Projelerimiz

/ Our projects
Magic Life Marmaris

Bozatlı International
güvencesiyle
Bozatli International; turizm yatırımları, otel
işletmeciliği, inşaat, halı imalat ve ticareti, zeytin
üretim ve işletme tesisleri ve organik tarım
yatırımları alanlarında faaliyet göstermektedir. Bozatli
International, Turizm Yatırımları Geliştirme alanında
anahtar teslim proje yaklaşımıyla proje, mimari, dizayn,
inşaat uygulaması ve işletmeye hazırlık prosedürlerini
üstlenmektedir. 30 yıldır turizm yatırımları tecrübesi
olan Bozatli International, beş yıldızlı 5 otel projesini
anahtar teslimi tamamlamıştır. Halen 3 otelin* sahibi
ve işletmecisidir.
Bozatli International operates in the fields of tourism
investments, hotel management, construction,
production and trade of rugs, olive processing and
packaging plants and organic agricultural investments.
Bozatli International with a turn-key approach to
tourism projects; undertakes project, architectural,
design, constructional applications and procedures for
operation preparations. Bozatli International having
30 years of tourism investment experiences has
completed 5 five-star hotel projects as turnkey and
currently owns and operates 3 hotels*.

1992 yılında işletmeye alınan 302 odalı Tatil Köyü
302-room holiday village in operation since 1992

www.tthotels.com

Magic Life Bodrum
1998 yılında işletmeye alınan 390 odalı Tatil Köyü
390-room holiday village in operation since 1998

www.tthotels.com

Sundance Resort *
2004 yılında işletmeye alınan 251 odalı 5 yıldızlı otel
251-room 5-star hotel in operation since 2004

www.sundanceresort.com.tr

Holiday Inn Istanbul Airport *
2007 yılında işletmeye alınan 335 odalı 5 yıldızlı otel.
335 room 5 star hotel in operation since 2007

www.hiistanbulairport.com

Sundance Residences & Suites Hotel *
2012 yilinda isletmeye alinan 175 rezidans ve 22 odalı suite otel.
175 residences and 22-suites hotel in operation since 2012

www.sundanceresidences.com
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Sundance Residence & Suites Hotel
Bahçelievler Mah. Zeyyat Mandalinci Cad. No: 167
Turgutreis - Bodrum / Türkiye
Tel
: +90 252 382 29 99
Mobile : +90 530 237 17 89
Faks : +90 252 382 03 89
E-mail : sundance@bozatli.com

www.sundanceresidences.com

