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Bellapais Köşkleri’ne hoşgeldiniz...

Welcome to Bellapais Palace...



Güvenli ve nezih bir bölgede,  
tüm detayları ile kalite ve konforunuz 
için tasarlanmış yaşam alanları.  
Özel havuzunuzun bulunduğu,  
güzel ve geniş bahçeniz.  
Geniş çatı terasınızda deniz ve dağ 
manzarası ile ayrıcalıklı bir yaşam.

Bellapais Köşkleri
Biz bunların hepsine

diyoruz...

Doğanın tüm renkleri,
Akdeniz’in mavisi,  
Yasemin kokuları ile
kralların rengi, Erguvan, 
tüm bunların içinde size 
özel inşa edilmiş, lüks ve 
modern bir köşk.  



A safe and upscale area with  
living spaces designed in detail for your 
high quality lifestyle and comfort.  

A large, beautiful garden with  
a private pool.

A peaceful and happy life with your  
large roof terrace and its spectacular 
sea and mountain views.

Bellapais Palace...
All together we call them

Imagine the beautiful colours 
of nature, the blue shades of 
the Mediterranean Sea and 
the scent of Jasmine flowers 
together with the royal purple 
colour of the Judas tree  
unfolding right in front of 
your eyes...  
Luxurious and modern  
mansions are being built  
in this breathtaking  
environment, especially for you. 



Kıbrıs’ ın en güzel şehri Girne’de, 
tarihi dokusu ile her zaman  
özel kalacak olan Bellapais  
bölgesinde, sizin seçtiğiniz arsaya  
özel olarak inşa edilecek,  
ultra lüks bir köşk.  

Özyalçın Construction; tecrübesi 
ve güvencesi ile bölgenin doğal  
yapısını bozmadan, kaliteli ve 
konforlu bir yaşamı, sizin  
tercihleriniz doğrultusunda  
inşa ediyor. 

Göz alıcı bir doğa ve deniz  
manzarasına sahip, her şeyin en 
ince detaylarına kadar düşünül-
düğü Bellapais Köşkleri ’nde,  
hayallerinizdeki, kusursuz  
yaşam, sizleri bekliyor.

Doğa ve tarihin 
kucakladığı
modern ve lüks 
bir yaşam.

A modern and luxurious  
mansion lifestyle awaits you  
in the most beautiful city in Cyprus, 
Kyrenia, at the legendary Bellapais 
area, which is famous for its  
beautiful historic atmosphere.  
The Bellapais Palace mansions  
are being built on the land of your 
choice, according to your preferences 
- considering every little detail in the 
process - with Özyalçın Construction’s  
assurance and experience and without 
harming the natural environment, 
which provides breathtaking  
mountain and sea views, so that the 
high quality, comfortable and  
luxurious lifestyle you have always 
dreamed of could become reality.

A modern and  
luxurious lifestyle  
embraced by nature 
and history.



Bellapais Köşkleri sadece sunduğu özel ve lüks köşkleri ile  
değil, konumu, Erguvan ve Yasemin ağaçları ile hazırlanmış 
bahçeleri ile de size nezih bir yaşam alanı ve özel komşularınızın 
olacağı ayrıcalıklı bir sosyal yaşam sunuyor. 

Bellapais Palace is not only about the exclusive and luxurious 
villas. Its location and gardens full of Jasmine and Judas trees 
provides you with a decent area to live in. It also ensures a fun 
social life with your friendly neighbours.

Eşsiz bir yaşam alanı...

An incomparable place to live...





Bellapais Köşkleri’nde bulunan iki tip köşk, sundukları özellik ve detayları ile size en 
uygun ve kaliteli yaşamı sağlamak için hazırlandı.

Bellapais Köşkleri’ne hoşgeldiniz...
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Yasemin Köşkleri
Jasmine Mansions

Köşk / Mansion 02 6,515 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 03 6,515 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 04 6,515 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 05 6,515 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 10 7,150 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 11 7,150 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 12 7,200 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 14 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 17 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 18 7,550 ay2 / ft2

Erguvan Köşkleri
Judas Tree Mansions

Köşk / Mansion 01 12,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 06 8,300 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 07 7,150 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 08 7,150 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 09 7,150 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 13 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 15 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 16 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 19 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 20 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 21 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 22 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 23 7,550 ay2 / ft2

Köşk / Mansion 24 7,550 ay2 / ft2

The two types of Bellapais Palace Mansions with their carefully selected specifications 
and details are being built for your outmost comfort and highest quality of life.

Welcome to Bellapais Palace...



Rengi ile Kralların çiçeği olarak bilinen Erguvan’dan  
ismini alan köşklerimiz sundukları geniş yaşama alanı  

(330 m2 – 420 m2) ile büyük ailelerin ilk tercihi.

Named after the Judas tree, which is known by its colour as the 
flower of the kings, our Judas Tree Mansions with their large living  

spaces (330 m2 – 420 m2) are the first choice of big families.

Erguvan
KÖŞKLERİ

Judas Tree
MANSIONS

THE



Bodrum katında size özel sunulan hobi ve depo odaları,  
isterseniz yatılı yardımcı odası veya özel kullanımınız için  

hazırlayabileceğiniz ebeveyn ek oda ile hayalinizdeki yaşamı 
eksiksiz tasarlayabileceğiniz yaşam alanına sahipsiniz.

With the hobby / fitness room, the spacious storage areas and 
the comfortable ensuite maid’s room - which you can turn into 

any other room for your own personal use - provided at the  
basement floor, you have the opportunity to design a living 

space which suits all your needs perfectly.
* örnek görsel / sample image

* örnek görsel / sample image

* örnek görsel / sample image



Özel servis geçidi, bahçe manzaralı  
geniş pencereleri ile tasarlanmış, tüm detayları lüks ve kalite 
 odaklı hazırlanmış mutfağınızda yemek hazırlamak artık bir 

mutluluk halini alıyor.

Preparing meals in a kitchen designed with attention to  
detail to suit a luxurious and high quality lifestyle - the  

kitchen has its own service passage and enormous windows 
looking over the garden - will be pure happiness.

39 m2’lik geniş ve özel şömineli salonunuzda 
geçireceğiniz saatler hem sizin, hem de  

misafirleriniz için unutulmaz olacak.

The time spent in your spacious, 39 m2 living 
room with its charming fireplace will be  

unforgettable both for you and your guests.



Ebeveyn yatak odasında 
sunulan özel banyo ve giyin-
me odası ile yatak odanızda 
geçireceğiniz zaman daha 

özel ve rahat olacak.

The time you will pass in the 
ensuite master bedroom  
will be more comfortable  
due to the dressing room  

the bedroom features.



Toplam 4 yatak odası bulunan Erguvan Köşklerinde  
her yatak odası özel banyosu ile tasarlanmış  

böylece çocuklarınız ve misafirleriniz için konforlu ve rahat  
bir yaşam alanı sağlanmıştır.

In the Judas Tree Mansion - which includes four  
bedrooms in total - each bedroom was designed with its own  
bathroom providing a private and more relaxing living area  

for your children and guests.



Deniz ve dağ manzarasi ile 34 m2  
olarak hazırlanan özel teras katınızda 
isteğiniz sayıda misafiri ağırlayabilir, 

aileniz ile ılık dağ esintisi ve Bellapais 
manzarası eşliğinde özel saatler  

geçirebilirsiniz.
Dış kaplamada kullanılan taş  

dekorasyon, size köşk yaşantısını  
hissettirecek detaylardan sadece biri. 
Taş kaplama duvarlar, sizin tercihinize 
göre yapılacak özel yüzme havuzunuz 
ve bahçe düzeni ile Erguvan Köşkleri’nde 

yeni yaşamınız çok özel ve konforlu 
olacak.

You can spend wonderful times at 
your spacious 34 m2 private rooftop 
terrace looking at the beautiful view 
of Bellapais while enjoying the warm 
summer breeze with your family or  

the guests you invite over.
The exterior stone cladding is only 
one of the details of the mansion  
lifestyle; the stone cladded walls,  

the private swimming pool and the  
garden layout prepared according to 

your preferences will provide you  
with a special and very comfortable 

life at the Judas Tree Mansions.
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20 m2

Hobi ve Spor Odası 17 m2

Yardımcı Odası + Banyo 14 m2 + 4 m2

Genel Depo 7 m2

Hol 20 m2

Hobby & Fitness Room 17 m2

Helper’s Room + Bathroom 14 m2 + 4 m2

General Storage Room 7 m2

Hall 20 m2

Bodrum Kat Planı / Basement Floor Plan
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SALON

GARAJ / GARAGE

LIVING ROOM
39 m2

22 m2

MUTFAK
KITCHEN

23 m2

YATAK ODASI
BEDROOM

15 m2

BANYO
BATHROOM

5 m2

KİLER
PANTRY

çamaşır
makinesi

washing
machine

2 m2

GİRİŞ HOLÜ
GİRİŞ / ENTRANCE

ENTRANCE HALL
15 m2

ŞÖ
MİN

E
servis geçisi

kiler dolapları
cupboards

TERAS

45 m2

TERAS
TERRACE

TERRACE

14 m2

vestiyer

Giriş Holü 15 m2

Salon 39 m2

Teras 1 45 m2

Teras 2 14 m2

Mutfak 23 m2

Ebeveyn banyolu yatak odası 15 m2 + 5 m2

Kiler 2 m2

Garaj 22 m2

Entrance Hall 15 m2

Living room 39 m2

Terrace 1 45 m2

Terrace 2 14 m2

Kitchen 23 m2

En-suite bedroom 15 m2 + 5 m2

Pantry 2 m2

Garage 22 m2

Zemin Kat Planı / Ground Floor Plan



ÇATI MANZARA TERASI
ROOFTOP TERRACE

34 m2

Çatı Katı Planı
Erguvan Köşkleri

HOL
HALL
9 m2

BALKON
BALKONY

3 m2

DOLAP ODASI
DRESSING ROOM

7 m2

BANYO
BATHROOM

7 m2

BANYO
BATHROOM

5 m2

BANYO
BATHROOM

4 m2

ANA YATAK ODASI
MASTER BEDROOM

28 m2

YATAK ODASI
BEDROOM

19 m2

YATAK ODASI
BEDROOM

21 m2

BALKON
BALKONY

9 m2

Hol 9 m2

Ebeveyn banyolu ve  
dolab odalı yatak odası

28 m2 + 7 m2  
+ 7 m2

Balkon 1 3 m2

Ebeveyn banyolu yatak odası 21 m2 + 4 m2

Ebeveyn banyolu yatak odası 19 m2 + 5 m2

Balkon 2 9 m2

Hall 9 m2

Ensuite master bedroom  
with a dressing room

28 m2 + 7 m2  
+ 7 m2

Balcony 1 3 m2

Ensuite bedroom 21 m2 + 4 m2

Ensuite bedroom 19 m2 + 5 m2

Balcony 2 9 m2

Çatı Manzara Terası 34 m2

Panoramic Rooftop Terrace 34 m2

Birinci Kat Planı / First Floor Plan Çatı Kat Planı / Rooftop Floor Plan

Toplam Alan / Total Area:
330 m2 – 415 m2



Kıbrıs’ ın simgesi olan Yasemin ağaçlarının,  
çiçeklerini gece açmaları nedeni ile  

gündüzün rüyasını geceye anlattıkları söylenir. 
Yasemin Köşkleri 3 yatak odalı 298 m2 – 380 m2 
seçenekleri ile size özel ve geniş ve rahat bir 

yaşama alanı sunuyor.

The symbol of Cyprus, the Jasmine tree,  
opens its flowers at night, hence it is said to be 

telling the night about the dreams of the daytime.
The Jasmine Mansions with their 3 bedrooms and 

their full living areas ranging from  
298 m2 to 380 m2, can provide you with a 

special and spacious home.

Jasmine
MANSIONS

THE

Yasemin
KÖŞKLERİ



Bodrum katında size özel sunulan hobi ve depo odaları, 
isterseniz yatılı yardımcı odası veya özel kullanımınız için 

hazırlayabileceğiniz ebeveyn ek oda ile  
hayalinizdeki yaşamı eksiksiz tasarlayabileceğiniz  

yaşam alanına sahipsiniz.

With the hobby / fitness room, the spacious storage areas 
and the comfortable ensuite maid’s room - which you can 

turn into any other room for your own personal use -  
provided at the basement floor, you have the opportunity to 

design a living space which suits all your needs perfectly.

39 m2’lik geniş ve özel  
şömineli salonunuzda  

geçireceğiniz saatler hem sizin, 
hem de misafirleriniz için  

unutulmaz olacak.

The time spent in your spacious, 
39 m2 living room with its  
charming fireplace will be  

unforgettable both for you and 
your guests.



23 m2 büyüklüğündeki 
mutfağınız ile misafirleri-
nizi ve aileniz ile birlikte 
keyifli yemekler yiyebilir, 

özel anları birlikte  
paylaşabilirsiniz.

In your spacious 23 m2 
kitchen you can have  
delightful meals and 

share special moments 
with your guests and 

family.



Ebeveyn yatak odasında size özel giyinme ve ensuite banyo 
sunulurken, çocuklarınız için ayıracağınız odalar da onların 

tüm hayal ve isteklerini gerçekleştirebilmek için geniş ve 
büyük olarak tasarlandı.



While the Master bedroom 
has been designed with an 

ensuite bathroom and  
dressing room for your  

comfort, the rooms for your 
children were also designed 

to be spacious and 
comfortable to serve their 

needs best and provide them 
with a home where they could 
make their dreams come true.



Çatı katında sunulan geniş terasın manzarası eşliğinde  
dinlenirken zamanın nasıl geçtiğini unutabilir, özel  

barbekünüzde yapacağınız eşsiz ikramları  
misafirlerinize ve ailenize keyifle servis edebilirsiniz.

On your spacious rooftop terrace surrounded by a beautiful 
view, you will not realise time passing while having fun  

serving your guests and family the delicious food you can 
prepare at your private barbecue.

Köşk yaşantısını size hissettirmek için tüm detayların 
düşünüldüğü yeni evinizde, sizin tercihinize göre  

yapılacak özel yüzme havuzunuz ve güzel bahçeniz 
ile Yasemin Köşkleri ’nde yaşam her zaman lüks.

In your new home, where every detail has been thought through for an 
incomparable mansion lifestyle experience, you will have a beautiful 

garden and your private swimming pool will be built according to your 
preferences. Your life in the Jasmine Mansions will be pure luxury.
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Hobi ve Spor Odası 17 m2
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Hall 20 m2

SALON
LIVING ROOM

39 m2

ŞÖ
MİN

E
servis geçişi

TERAS

45 m2
TERRACE

GİRİŞ / ENTRANCE

TERAS
TERRACE
14 m2

GARAJ / GARAGE
22 m2

Zemin Kat Planı
Yasemin Köşkleri

KITCHEN
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MUTFAK GİRİŞ HOLÜ
ENTRANCE HALL
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KİLER
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çamaşır
makinesi
washing
machine
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vestiyer

Giriş Holü 12 m2

Salon 39 m2

Teras 1 45 m2

Teras 2 14 m2

Mutfak 21 m2

Kiler 3 m2

Tuvalet 3 m2

Garaj 22 m2

Entrance Hall 12 m2

Living room 39 m2

Terrace 1 45 m2

Terrace 2 14 m2

Kitchen 21 m2

Pantry 3 m2

Toilet 3 m2

Garage 22 m2

Bodrum Kat Planı / Basement Floor Plan Zemin Kat Planı / Ground Floor Plan



YATAK ODASI
BEDROOM

17 m2

BANYO
BATHROOM

5 m2

BANYO
BATHROOM

7 m2

DOLAP ODASI
DRESSING ROOM

7 m2

ANA YATAK ODASI
MASTER BEDROOM
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BALKONY
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YATAK ODASI
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Birinci Kat Planı / First Floor Plan Çatı Kat Planı / Rooftop Floor Plan

Hol 9 m2

Ebeveyn banyolu ve  
dolab odalı yatak odası

28 m2 + 7 m2  
+ 7 m2

Balkon 1 3 m2

Ebeveyn banyolu yatak odası 17 m2 + 5 m2

Yatak odası 16 m2 

Balkon 2 6 m2

Hall 9 m2

En-suite Master Bedroom  
with a dressing room

28 m2 + 7 m2  
+ 7 m2

Balcony 1 3 m2

En-suite Bedroom 17 m2 + 5 m2

Bedroom 16 m2 

Balcony 2 6 m2

Çatı Manzara Terası 32 m2

Panoramic Rooftop Terrace 32 m2

Çatı Katı Planı
Yasemin Köşkleri

ÇATI MANZARA TERASI
ROOFTOP TERRACE

32 m2

Toplam Alan / Total Area:
298 m2 – 380 m2



Özellikleri

6515 ayakkareden başlayan  
özel arsa seçme imkanı  
Eve geçişli, otomatik kapalı garaj
Uzaktan kumandalı bahçe kapısı
LPG’li merkezi ısıtma sistemi 
Split klima altyapısı
Gömme rezervuarlar
Kısmi taş cephe kaplaması
Isı ve ses izolasyonlu ahşap görünümlü 
PVC kapı ve pencereler
Doğal mermer merdiven basamakları
Salonda seramik veya laminant 
parke seçeneği
Teraslarda birinci sınıf yer seramiği döşemesi
Yatak odalarında laminant parke seçeneği
Melamin veya High Gloss mutfak ve  
yatak odası dolap kapakları
Uydu, internet, telefon altyapısı
Görüntülü intercom sistemi
Hidrofor-güneş enerjisi 
10+2 ton kapasiteli su deposu
Çevre aydınlatması
32 m2 büyüklüğünde dağ ve deniz  
manzaralı çatı katı terası
Çatı teraslarında barbekü
Opsiyonel olarak 90 m2  yardımcı evi  
ve hobi / spor alanı
Opsiyonel olarak 10x5 m2 yada 8x4 m2  
havuz seçme imkanı

Bellapais Köşkleri 6515 ayakkareden başlayan büyüklükleri ile  
toplam 24 adet ayrı parselden oluşmaktadır.

Villaların müstakil koçanlı olması villa sahiplerinin kendi villalarında  
yapılmasını öngördükleri değişikliklerde diğerlerinden bağımsız olarak serbest  
hareket etmelerini sağlamaktadır. 



Opportunity to choose your own land  
of 6515 square foot or larger 
Automatic garage doors with  
direct access to the house
Remote controlled garden gates
LPG central heating system
Split air conditioning infrastructure
Embedded reservoirs
Partial exterior stone cladding
Heat and sound proof walls
Wooden looking, split frame, heat and  
sound proof PVC doors and windows
Natural marble stairs
Ceramic or parquet flooring options
in the living room
First class ceramic flooring for the terraces
Parquet options for the bedrooms
Melamine or High Gloss kitchen cupboard  
and bedroom wardrobe doors
Satellite TV, internet, telephone infrastructure
Visual intercom system
Pressure tank and solar energy panels
10 + 2 ton water tank
Communal lighting
32 m2 roof terrace with barbecue  
and mountain and sea views
Optional 90 m2 maid’s room / hobby room 
/ fitness area
Optional private swimming pool of
10 x 5 m2 or 8 x 4 m2

The individual title deeds of the mansions allow their owners to make desired  
changes to their mansions freely, regardless of the neighbouring ones.

Bellapais Palace consists of 24 separate parcels of land,  
all of  which are 6515 square foot or larger.

Specifications



Yakında Bellapais Köşkleri’nde görüşmemiz dileğiyle...
We hope to see you soon at Bellapais Palace...

* Since the provided sample images of the living areas were designed to serve only as 
examples, Özyalçin Construction Ltd. cannot be obliged to execute them.
** Since the provided pictures of the interiors were designed to serve only as examples,  
Özyalçin Construction Ltd. cannot be obliged to fully execute their contents.

* Örnek görseller, kullanım alanları ile ilgili fikir verme amaçlı tasarlanmış görseller olup, 
Özyalçin Construction Ltd.’ in görsellerdeki mekanları projede uygulama zorunluluğu yoktur.
** Broşürde kullanılan iç mekan görselleri tamamen kullanım alanları ile ilgili fikir verme 
amaçlı tasarlanmış olup, Özyalçın Construction Ltd.’ in bu görsel içeriklerini birebir  
uygulama zorunluluğu yoktur.



Özyalçın güvencesi ve tecrübesi ile hazırlanan, Bellapais Köşkleri ’nizdeki  
yeni yaşantınıza erken koçan teslimi, Özyalçın Construction tarafından sağlanan  
ödeme kolaylıkları ile geç kalmadan sahip olmak için hemen bizi arayın.

The Bellapais Palace are designed with Özyalçın Construction’s assurance  
and experience together with an early title deed delivery and favourable  
payment facilities. Do not hesitate, contact us to be able to begin  
the life of your dreams as soon as possible.

Özyalçın Construction Ltd. dilediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, broşürdeki görselleri ve/veya projeler ile ilgili teknik ve inşaat özelliklerini, tasarımı ve fiyatı değiştime hakkını saklı tutar.
Özyalçın Construction Ltd. reserves the right to change the prices, visuals, technical details, specifications, designs and the construction details of the projects presented in the brochure, without notice, at any time.

E   sales@ozyalcinconstruction.com
T   +90 392 650 29 00 F   +90 392 815 18 51M   +90 548 850 29 00 

Özyalçın Apt. 89-90, 7-9 Şht. Emin Alpkaya Sokak, Girne / Mersin 10 Türkiye
W   www.ozyalcinconstruction.com


