


Doğayla bağlarını koparmış bir yaşam, yaşam değildir!

40 yılı aşkın süredir bu anlayışla çalışıyor; 
binlerce çocuğun özgürlüğü, binlerce ailenin mutluluğu ve 

huzuru olmak için doğayla bütünleşen yaşamlar inşa ediyoruz.

Ve şimdi çamların altında yepyeni bir ayrıcalığa imza atmanın 
heyecanını ve gururunu yaşıyoruz... 



Yaşamak
güzeldir...

Çamlıvadi’de yaşamak
ayrıcalık

Avrupa Konutları, İstanbul’un en değerli ve en hızlı gelişen bölgesinde, 

lüks yaşam tanımını değiştirecek bir ayrıcalığa imza atıyor.

Şehri merkezine alan, doğayı kucaklayan, çamların altında her anında 

özel hissedeceğiniz bir yaşama hazır mısınız?





Tabiat aşkı,

insanın ümitlerini boşa çıkarmayan

yegane aşktır.

            
              

             H
. de Balzac



Sevdiklerinin mutluluğundan ödün vermeyenler, aldığı nefesin değerini bilenler için. 

Çıtayı yükseğe koyanlar, tutkularının peşinden koşanlar için. 

Konfordan vazgeçemeyenler, kazanmayı alışkanlık haline getirenler için.

19 blokta 1+1’den 5+1’e 919 seçkin dairesiyle Avrupa Konutları Çamlıvadi...

Hayallerinizde yaşattığınız İstanbul için.

Hayallerinizde yaşattığınız
İstanbul



güzeldir...

ayrıcalık
Çiçek

Orman
İstanbul’u hiç bu kadar doğal görmediniz.

Orman hiç bu kadar hayatınıza dahil olmadı.

Kurduğunuz yeşil hayaller, hiç bu kadar gerçek olmadı.

Ve ayrıcalık, şehri hiç bu kadar kucaklamadı.güzeldir...

ayrıcalık
Çiçek

Orman
İstanbul’u hiç bu kadar doğal görmediniz.

Orman hiç bu kadar hayatınıza dahil olmadı.

Kurduğunuz yeşil hayaller, hiç bu kadar gerçek olmadı.

Ve ayrıcalık, şehri hiç bu kadar kucaklamadı.



Avrupa Konutları Çamlıvadi’nin,

konumu da yaşamı gibi; eşsiz.

Dilediğiniz an dilediğiniz yere ulaşım

çok rahat. Özel aracınızla TEM

1 dakika, Maslak 3 dakika, FSM 

Köprüsü ise 5 dakika. Beşiktaş’tan 

Kartal’a, Mahmutbey’den 

Mecidiyeköy’e;

tüm metro ağına bağlanan

Havaray ise 2 dakika. 

Dünyaya mı açılmak istediniz? 

İstanbul Havalimanı sadece

25 dakika uzağınızda.

Hayallere ulaşmak
ayrıcalık

Yola çıkmak
güzeldir...

İSTANBUL
HAVALİMANI

25 DAKİKA



Avrupa Konutları Çamlıvadi; şehrin en gözde alışveriş ve eğlence merkezi Vadistanbul’a

çok yakın. Dünyaca ünlü seçkin markalar, leziz restoranlar, kafeler, konser alanları ve çok 

daha fazlasına 2 dakika mesafede bulunan Avrupa Konutları Çamlıvadi; mutluluğa çıkan 

tüm yolları önünüze seriyor.

Günü 
yaşamak

Her günü
dolu dolu yaşamak

güzeldir...

ayrıcalık





Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

              
              

              
 Dostoyevski



Çocuk

Çocuk kalmak

güzeldir...

ayrıcalık
Avrupa Konutları Çamlıvadi’de küçüklerimiz için keyifle oynayabilecekleri oyun 

alanları bulunuyor. Çocukluklarını hiç kaybetmesinler diye.  Çünkü küçücük bir 

gülümseme, güneşin doğmasına ve dünyayı mutlu etmeye yeter.





Çamlıvadi’de çocuklar kadar büyüklerin de rahatı düşünüldü. Yüzme havuzlarında, yediden yetmişe herkes 

dört mevsim yüzmenin keyfine varacak. Dileyen projenin yanı başında yer alan park alanında ter atacak, 

dileyen manejde at sırtında özgürlüğe sarılacak. Avrupa Konutları Çamlıvadi’de yeni bir hayat başlayacak; 

her an ayrıcalıklı, her daim fit.

Spor

Hayatı
spora çevirmek

güzeldir...

ayrıcalık



Tüm projelerinde ayrıcalığı gelenek haline getiren Avrupa 

Konutları; Çamlıvadi’de benzeri olmayan bir güzelliğe imza atıyor.

1+1’den 5+1’e farklı büyüklükte ve tipte dairelerinin yanı sıra

manejiyle özgürlüğü yaşamınızın odağına taşıyor. 

Evde olmak 

Özgür olmak

güzeldir...

ayrıcalık



Avrupa Konutları kalitesini bilmeyen yoktur.
Ankastreden döşemelere, pencerelerden seramiklere tüm dairelerde 
mükemmellik hayatla buluşuyor. İncelikle tasarlanan evler, ayrıcalığınız oluyor.

Kalite 
güzeldir...

Avrupa Konutları 
kalitesi

ayrıcalık



Yüklenici projenin uygulaması sırasında teknik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.



Yine Avrupa Konutları farkıyla. 
Yine beklentilerin üstünde.

Bu kez ÇAMLIVADİ adıyla.
Çamların altında...



444 38 25
www . a v r u p a k o n u t l a r i . c om . t r


