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Türkiye’nin Göz
Bebeği Antalya
Türkiye’nin göz bebeği ve yaşayan şehirlerinden biri 
olan Antalya’nın; Toroslardan gelen muhteşem 
havası, sayısız doğal güzelliği, pek çok medeniyeti 
ağırlamış geleneksel mimarisi ve dünya turizmindeki 
önemli yeri, sizi buraya davet ediyor.

N E D E N ANTALYA? 
Türkiye’deki, gelişmişlik düzeyi en yüksek 5 şehir 
arasında yer alan Antalya; arzuladığınız hayatı, 
hayalini kurduğunuz şehirde yaşamaya davet 
ediyor. 

Akdeniz’in incisi Antalya, Türkiye’nin en fazla turist 
çeken iki şehrinden biri olmasının yanı sıra, yabancı 
yatırımcıların en fazla konut satın aldığı şehirlerden 
biri olması özelliğiyle de yeni dönem yatırımın kalbi 
kabul ediliyor. Karayolu, havayolu ve denizyolu 
ulaşımının son derece kolay olduğu, Türkiye’nin 
dünyaya açılan kapısı olan Antalya, şimdi de 
kapılarını sizlere açıyor.

Çoğu yerden direkt uçuşları olan 2 havalimanı, kara 
yolculuğu sevenler için otobüs terminalleri, deniz 
yolculuğu sevenler için ise çevresindeki yerlerden 
deniz otobüsü seferleri olan Antalya’ya ulaşım 
oldukça rahat ve kolaydır.
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Prestijli Lokasyon
Prestijli Yaşam
Türkiye’nin göz bebeği Antalya’da şehir merkezine 
20 km. mesafede bulunan Döşemealtı’nın en    
prestijli lokasyonu Altınkale’de prestijli bir yaşam 
yükseliyor. 

Antalya Şehir Merkezi 20 km
Antalya Havalimanı 25 km
Burdur - Antalya Yolu 1,5 km
Alanya - Mersin Çevre Yolu 2 km
Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri 3 km
Antalya Bilim Üniversitesi 8 km
Antalya Organize Sanayi 10 km
Antalya Hayvanat Bahçesi 9 km
Kırkgöz Gölü 20 km



Müstakil Yaşamın
Konforu
KAV Konut güvencesiyle sunulan KAV Altınkale 
Villaları; konfor, prestij ve lüks anlayışınızı   
fazlasıyla karşılayan üstün niteliklerinin yanı 
sıra hayatınıza renk katacak donatılarıyla da 
farkını ortaya koyuyor. Yeşille iç içe bir yaşam 
vaat eden yerleşim planıyla villanızın bahçe-
sinde ya da bahçenizde bulunan özel           
havuzunuzda geçirdiğiniz zamanların keyifli 
ve ayrıcalıklı olmasını sağlıyor. Standartların 
çok üzerindeki malzeme ve işçilik kalitesi,  
detaylara gösterilen önem, projenin sunduğu 
konforu ve prestiji zirveye taşıyor.

5.075 m² yerleşim alanı üzerine kurulu 12 adet 
müstakil, 4+1 dubleks villadan oluşan KAV   
Altınkale Villaları ayrıcalıklı ve prestijli yaşamı-
nızın yeni adresi.



Prestijli Yaşamın
Yeni Adresi
KAV Altınkale Villaları, toroslardan gelen muhteşem 
havası ve eşsiz doğasıyla sizlere tazeliği vaat ediyor. 
Yeni gelişen bir yerleşim bölgesi olması sebebiyle 
düzenli ve yatay mimariyle yapılaşan Altınkale,  
prestijli yaşamınızın yeni adresi olacak. 

Şehrin kalabalığından uzak, sessiz, doğayla iç içe 
bulunan prestijli bir lokasyonda sevdiklerinizle      
birlikte yeni yaşamınızın tadını çıkarın.

Antalya’nın doğa harikası Kırkgöz Gölü’ne 20 km. 
mesafede bulunan KAV Altınkale Villaları doğayla iç 
içe bir yaşam sunuyor. Kırkgöz Gölünün dinginliği 
hayatınıza huzur ve sağlık katacak. 



Beklentileriniz
Mutluluğa Dönüşsün
Antalya’nın kalbinde yeşille iç içe bir yaşam 
vaat eden KAV Altınkale Villaları, size özel 
yaşam alanları ile yaşamınıza prestij, konfor 
ve keyif katıyor. Sevdikleriniz ile birlikte villanıza 
özel bahçenizde geçireceğiniz vakitler prestijli 
bir yaşama dair tüm beklentilerinizi  mutluluğa 
dönüştürecek.

PROJE YERLEŞİMİ
5.075 m² Yerleşim Alanı | 12 Adet 4+1 Dubleks Villa

HER VİLLADA
Müstakil Bahçe | Müstakil Havuz | Veranda | 2 Adet 
Açık Otopark | Portmanto I Özel Tasarım Mutfak 
Dolabı I Özel Tasarım Banyo Dolabı | Her Odaya 
Özel Banyo | Ebeveyn Yatak Odasında Giyinme 
Odası

NİTELİKLER
Fiziki Güvenlik | 7/24 Güvenlik Kamera Sistemi | Özel 
Peyzaj



KAV Konut, renk ve malzeme değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Görseller tanıtım amaçlıdır.
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Burada Her Şey
Size Özel
KAV Altınkale Villaları, müstakil yaşam konforunu 
en ince detaylarıyla düşünerek size özel yaşam 
alanları sunuyor. 

Evinizin bahçesinde bulunan size özel havuzda 
sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz özel     
vakitlerle prestijli ve mutlu bir yaşam yanı   
başınızda.

Ailece huzur ve güven içinde seçkin komşu-
larla yaşama ayrıcalığı sunan KAV Altınkale 
Villaları, ferah yerleşim planı, size özel bahçesi, 
size özel havuzu ve yine size özel verandasıyla 
prestijli bir yaşama dair tüm beklentilerinizi 
mutluluğa dönüştürüyor.
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Mutlu Olmanız
İçin Sebep Çok
Antalya’da mutlu olmak için sebep çok!

Tarihi boyunca; farklı kültürlere, doğa 
harikalarına, geleneksel mimarilere ve sanata 
eşlik etmiş bir yer olan Antalya; denizi, havası 
ve etkinlikleri ile size benzersiz bir yaşam 
sunar. 



Her Yere Yakın
Strese Uzak
KAV Altınkale Villaları, Döşemealtı’nın en 
prestijli konumu Altınkale’nin en önemli 
lokasyonunda yer almaktadır. Şehir merkezine 
ve şehirler arası yol bağlantılarına yakın 
konumu ile size trafik stresinden uzak bir 
yaşam sunuyor.

Antalya Şehir Merkezi 20 km
Antalya Havalimanı 25 km
Burdur - Antalya Yolu 1,5 km
Alanya - Mersin Çevre Yolu 2 km
Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri 3 km
Antalya Bilim Üniversitesi 8 km
Antalya Organize Sanayi 10 km
Antalya Hayvanat Bahçesi 9 km
Kırkgöz Gölü 20 km
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Yatırımınızın Tam
Karşılığını Alın
Prestijli bir yaşam merkezi olarak projelendirilen 
KAV Altınkale Villaları, tertemiz bir havaya 
sahip yeni ve düzenli bir yerleşim bölgesi 
olan Döşemealtı Altınkale’de yükseliyor.     
Doğayla iç içe ve aynı zamanda da Antalya 
şehir merkezine yakın konumuyla hayalinizdeki 
yaşamı size sunuyor. KAV Altınkale Villaları 
prestijli bir yaşamın yanı sıra cazip yatırım  
değeriyle geleceğiniz için değerli bir yatırım. 
İsterseniz yüksek kira getirisi ile yatırımlarınızın 
karşılığını hemen alın isterseniz bu prestijli 
yaşamı siz kendiniz yaşayın. Değeri her geçen 
gün artacak bu kıymetli  yatırım ile yatırımla-
rınızın tam karşılığını alın. 
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Kat
Planları



Giriş Holü
Salon   
Mutfak   
Yatak Odası 
Banyo   
Ortak Banyo 
Teras  
Havuz
Balkon 1
Balkon 2  

Toplam Genel Brüt
299 m²

20,57 m²
37,69 m²
16,00 m²
16,33 m²
3,86 m²
4,11 m²
28,70 m²
25,20 m²
1,90 m²
1,90 m²  

Çamaşır Odası
Hol

Yatak Odası 1
Banyo

Yatak Odası 2
Banyo

Yatak Odası 3
Giyinme Odası

Banyo
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3

5,44 m²
6,60 m²
13,66 m²
4,45 m²

21,00 m²
5,30 m²

17,30 m²
3,30 m²
4,17 m²

3,50 m²
2,50 m²
7,30 m²

Ortalama Bahçe Alanı
200 m²

Alt Kat Planı Üst Kat Planı



KAV Konut, üst düzey kalite anlayışı ve deneyimiyle projelendirip 
hayata geçirdiği konut projeleriyle yaşamınıza prestij katıyor.
 
Yenilikçi bir bakış açısıyla kaliteli, güvenli, kullanışlı ve prestijli 
yaşam alanları oluşturmaya devam eden KAV Konut, projeleriyle 
inşa edildiği kente ve ülkemize değer katıyor.

KAV Konut, sürdürülebilir yönetim anlayışıyla birlikte konut inşası 
alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ülkemizin her bölgesine 
prestijli konutlar inşa ediyor ve yarınlarımıza yatırım yapıyor.

Prestijli yaşam alanlarının mimarı KAV Konut, sizlerin hak ettiği 
prestijli mimariyi sağlamlık ve estetikle buluşturarak sizlere   
ulaştırıyor.
 
KAV Konut olarak doğal çevreyi ve doğal dengeyi koruyan insani 
bir yaklaşımla hayata geçirdiği her projesinde standartlarını 
daha da yükseltmeyi ve prestijli yaşam alanları inşa etmeyi 
amaçlıyor. 

KAV Konut, kendine özgün ve modern mimari anlayışla proje 
alanını en verimli şekilde kullanır. Kaliteli malzeme ve doğru  
mühendislikle inşa ettiği prestijli yaşam alanlarını en uygun fiyatlarla 
size sunar. Birçok müşterimiz gibi siz de KAV Konut ile yaşamınıza 
prestij katın.

KAV Konut ile
Yaşamına Prestij Kat



www.kavkonut.com
444 90 41
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