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DOĞADAN ALDIĞIMIZ 
MALZEMELERLE İNŞA 
ETTİĞİMİZ,
İÇİNİZİ OKŞAYACAK 
MELODİLER SUNAN 
BİR ENSTRÜMAN 
MELON.
GERİYE TEK KALAN 
ONA NEFESİNİZİ 
VERİP YAŞATMANIZ.



        Gelin,
kendi masalınızın
          kahramanı olun.



Ortakent - Yahşi’nin ne kadar eşsiz bir 
bölge olduğundan Adapark projemizde 
bahsetmiştik. Denize 150 metreden daha 
yakın olmak hayal gibi düşünülse de, biz bu 
hayali gerçekleştirdik ve Melon’u inşa ettik. 
Evet, o mavi bayraklı plaj cennetine daha 
yakın olacağınız, hayatı uzun ve güzel bir 
masal tadında yaşayacağınız yeni evinizin 
adı Melon.

Palmiyelerin gölgesinde
deniz kokan mahalle



Mutlu bir fotoğrafta yaşar gibi...

Bahçe katlarına ait olan, özel peyzajlı 

bahçenizde vakit geçirirken kendinizi, gökyüzünde 

süzülen kuşlar gibi hissedeceğinizden eminiz.



Dört tarafı yaşamın imgesi olan ağaçlarla 
çevrili, etrafında yalnızca kuşların uçtuğu, 
butik taş evlerden oluşan Melon’da 
yaşamayı, mutlu bir fotoğrafta ya da masal 
kitaplarında yaşamakla eşdeğer tutuyoruz; 
çünkü, yaşayacağınız bu yerin üstü efsunlu 
bir gece, altı leb-i derya.

İnsan, hayatta mutlu
olduğu müddetçe yaşar.



Üstü efsunlu bir gece, altı leb-i derya...



Ortakent - Yahşi’deki projelerimizden biri 
olan Melon’un, denize çok yakın olmasının 
yanı sıra en önemli özelliği herşeyden 
yalıtılmış bir alan içinde inşa edilmiş olması 
diyebiliriz. Havuz kenarında görkemli 
palmiye ağaçlarının gövdesine yaslanarak, 
doğanın tüm seslerini bir orkestrayı dinler 
gibi dinleyip, "huzur" kelimesini hayatınıza 
sabitleyebilirsiniz.

Gökyüzüne bırakılmış bir 
balon sessizliği



Dış ortamınız kesintisiz bir huzura erdiği anda 
iç dengeniz kendiliğinden düzenlenir 



Toplam 2000 m² arazi üzerinde, 85 m² brüt kullanım alanlı,
3 blok 12 daireden oluşan Melon, 2 yatak odası, 1 salon,
1 banyo olarak tasarlandı. 
1. Kat ve bahçe kullanımlı daireleri ile özel plajınıza sadece 
150 m. uzaklıkta. 



Özel plaj ayrıcalığının tadını çıkarın...

Sadece 150 m. sonra



Toshiba marka split klima,

Siemens ankastre ürünleri ve

1. kalite Vitra seramiklerle 

aradığınızdan çok daha fazlası
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Ortakent Yahşi Mahallesi, Servi Sokak 
No:5 Bodrum

www.melonevleri.com

Satış ve detaylı bilgi için

0532 653 0744






