
Akdeniz’in sıcacık mimarisiyle,  doğayla baş

başa Myra Park Friends evlerinde sizleri de

aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

MYRAPARK
B i t m e y e n  A r k a d a ş l ı k l a r  İ ç i n  

B u g ü n l ü k  D e ğ i l ,  Ö m ü r l ü k  E v l e r .

MYRA PARK FRİENDS,
AKDENİZ’İN İNCİSİ FETHİYE’DE
YENİ BİR YAŞAM KURUYOR.



Fethiye Anadolu’nun güneybatısında Toros Dağlarının yeşil çam ormanlarıyla
çevrelenmiş, birbirinden şirin irili ufaklı koyları, kumsalları, adaları, sıcak iklimi
ve bereketli topraklarıyla Türkiye’nin en güzel turizm merkezlerinden biridir.

FETHİYE HAKKINDA

Bölgede kurulu bulunan çeşitli standartlardaki konaklama teisleri, tatil köyleri ve
marinalar, Akdeniz’in turkuvaz renkli tertemiz kıyılarında yüzerek , güneşlenerek,
eğlenerek ve hobilerinin geliştirerek yaşamak isteyen herkese mükemmel olanaklar
sunuyor. Dalaman Havalimanına yakınlığı ve bölgedeki ulaşım kolylığı ile Fethiye,
çevredeki güzellikler karadan ve denizden keşfetmek için idael bir seçim.
Fethiye, Tipik Akdeniz İklimi özelliklerine sahiptir… Sıcak yaz günlerinin ortalama
sıcaklığı 30 derece. Zaman zaman yağışlı geçen kış aylarında ise bu değer 12 derece
dolayındadır.. Kış aylarındaki deniz suyu sıcaklığı ise 17 derecenin altına düşmemektedir.



Yaratıcı mimari tasarımları, yüksek teknoloji uygulamaları ve inşaat kalitesi ile
öne çıkan genel müteahhitlik, gayrimenkul geliştirme, proje yönetim konusunda
uzmanlaşmış yapı firmasıdır. İnşaat uygulamalarını ve inşaat proje yönetimini
bütüncül olarak ele alması ve bu bütünlüğü gerçekleştirmesi başarısının
temelidir.CANYOL YAT. İNŞ. A.Ş, gelişen inşaat teknolojilerine uygun yapılar
üretmektedir.

CANYOL YAT. İNŞ. A.Ş
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YAŞAM EVİ SEÇENEKLERİ

182 Adet 2+1

62 Adet 3+1 Dubleks

4 Adet 2+1 Ters Dubleks.

32 Blok

5.000 m2 Sosyal Tesis Alanı

3 Farklı Daire Tipi

69 Adet 1+1  



DAİRE BÜYÜKLÜKLERİ
1 ve 2. daireler ( Bahçe katı) 

Duvar dahil net: 127,05 m², 

Toplam bürüt: 154,00 m²

3 ve 4. daireler (Zemin katı ) 

Duvar dahil net: 100,35 m², Toplam bürüt: 135,00 m²

5 ve 6. daireler (1. kat ) 

Duvar dahil net: 103,70 m², Toplam bürüt: 126,00 m²

7 ve 8. daireler (Çatı dubleks ) 

Duvar dahil net: 125,95 m², Toplam bürüt: 144,00 m²

9 ve 10. daireler (2. kat ) 

Duvar Dahil Net: 60,70 m², Toplam Bürüt: 70,00 m²’dir



MESAFE TABLOSU

Yat Limanı : 4 KM 

Alış Veriş Merk : 1,5 KM

Şehir Merkezi : 2,5 KM

Çalış Plajı : 6,5 KM

Ölüdeniz : 7,5 KM

Sakılıkent : 29 KM



KAT PLANI ÖRNEKLERİ



www.remax7tepe.com

0 216 485 16 00


