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The photos were taken on the land where the project is situated.
هذه الصور مت التقاطها يف األرض اليت يقام علهيا املرشوع.



Covered in green with a scenery of all the

shades of blue. You will feel the nature, peace 

and tranquility in a hidden cove.

أمام زرقة املياه وخرضة الطبيعة ستشعرون
باالمطئنان والسكون والطبيعة املخبئة يف القرية. 





Emre Arolat

Instead of spoiling it with a grandiose 

presence, this project was launched 

with an eco-conscious approach to

co-exist and blend in with the nature 

that surrounds it when viewed from 

the sea.

 مت التخطيط هلذا املرشوع ليمت إبقائه خمتفيا
 داخل الطبيعة بأكرب قدر ممكن وللحول دون

 كشفه بشلك كبري عند النظر
من البحر.





Buildings designed to disappear into the 

natural habitat in their respective land without 

disrupting the natural texture or slope. Instead of 

spoiling it with a grandiose presence, the project 

was launched with an eco-conscious approach 

to co-exist and blend in with the surrounding 

natural setting when viewed from the sea. In line 

with the general layout strategy, it was preferred 

to avoid large-scale interferences and to preserve 

the general texture of the land, mature trees and 

natural topography.

A R C H I T E C T U R E

 مت التخطيط لملرشوع ليمت بناء املباين يف مواقع مناسبة
 دون التدخل يف اململس الطبييع لملنطقة واالحندار

 لألرض، مت التخطيط هلا لتبىق خمتفية داخل الطبيعة
 بأكرب قدر ممكن وللحول دون كشفها بشلك كبري عند
 النظر من البحر. ومبوجب اسرتاتيجية التوزيع العام
 لملباين اليت مت تطويرها عىل اساس هذا املفهوم،

 مت النظر لملوقع بشلك عام وحتديد االجشار  النامية
 واخلصاص الطبوغرافية املوجودة بغر

محايهتا و احلول دون التدخل يف طبيعهنا بشلك كبري.

املعامر





The natural texture of the Aegean Region stands 

out in every corner of each home. Employed 

as part of the overall approach, the fragmental 

architectural language has been enhanced with 

the natural and textured material palettes. 

Natural rocks, wood and bare concrete with 

different colors and textures are the prominent 

materials of this palette.

T E X T U R E

 النسيج الطبييع اخلاص مبنطقة اجيي، يظهر نفسه يف
 مجيع زوايا املنازل. لغة البناء اجلزئية املتبناة جكزء من

 املهنج العام يمت اثراؤها بلوحات املواد املستخدمة الطبيعية
 وذات النسيج اخلاص. من املواد الرئيسية هلذه اللوحات يه
االجحار الطبيعية ذات االلوان والنسيج املختلفة، واالخشاب

الطبيعية، واخلرسانة النامعة. 

النسيج





The project was designed to avoid large-scale 

interferences and to preserve the general texture 

of the land, mature trees and natural topography 

as part of its general layout. Homes designed to 

disappear into the natural habitat can blend in 

with their respective land without interfering 

with the natural setting or slope. The use of 

continuous transparent designs for façades that 

open to the scenery bring the colors of nature 

into living spaces while providing the structures 

with a humble presence in the heart of nature.

T O P O G R A P H Y

 يف التخطيط العام لملرشوع يمت احملافظة عىل اخلصائص
 الطوبوغرافية املوجودة واألجشار النامية يف املنطقة، ويمت
 جتنب التدخالت الكبرية. املنازل املصممة مبظهر طبييع،

 تندجم مع املنطقة اليت تتواجد فهيا دون التدخل يف النسيج
 الطبييع واالحندار. مكا ان التصاممي الشفافة بشلك غري

 حمدود قدر االماكن املستخدمة يف جهبات االطالالت للبيوت،
 محتل ألوان الطبيعة اىل مساحات املعيشة مكا انه عند النظر

من البحر تبدو وكأهنا جزء من الطبيعة املوجودة فهيا.

الطوبوغرافيا





Close your eyes and picture trees dancing slowly 

to the breeze coming from the sea.

Surrounded by olive and pine trees each home in 

Gölköy has the stunning view of the Aegean Sea.

F L O R A

 ختيل حترك أغصان األجشار خبفة مع النسمي القادم من
 البحر. لك بيت من بيوت جولكوي ميلك إطاللة عىل حبر
إجية االزرق، وحياط من األربع جهات باجشار الزيتون

والصنوبر.

الغطاء النبايت
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Preserving the existing pine trees on the land was 

one of the most prominent criteria when devising 

the project. This understanding has been carried 

over to not only the layout strategy of the buildings, 

but also their spatial and collective compositions 

Each individual home was designed with 

uncompromised rigor and bridged with the natural 

texture of trees.

F L O R A

 احملافظة عىل أجشار الصنوبر املوجودة يف االرايض يف
 أماكهنا يعد أحد أمه املقاييس يف املرشوع. مل يمت البحث

 يف اسرتاتيجيات التوطني لملباين فقط، بل الرتاكيب املاكنية
وامجلاعية يف هذا السياق ايضا. ومت تصممي لك بيت بعناية
لوحده، ومت ربط عالقة بينه وبني اململس الطبييع لالجشار. 

الغطاء النبايت
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Herman Salm

Overlooking an open view of the cove 

while being surrounded by pine and olive 

trees in a large forest.

داخل أرض غابية مليئة بأجشار الصنوبر
والزيتون، مقابل اطاللة ريفية واسعة. 



The landscape design of the project is an indispensable contributor 

to the overall success of the project. Chosen for its existing 

landscaping opportunities and its unique location in Bodrum, the 

area has a large view of a cove and its surrounded by pine trees and 

olive trees.

The primary focus of the landscaping work is to preserve and 

improve the existing landscaping design by integrating this project 

into neighboring projects which make up the overall landscape. 

The project is included in this landscaping design to ensure visual 

integrity. Maximum attention is paid to preserving the existing trees 

during the design of the project and for the placement of access 

roads.

L A N D S C A P I N G 
D E S I G N

 تنظميات احلدائق املزمع اجراؤها يف املرشوع تعد عنارص
 ال غىن عهنا للنجاح العام لملرشوع. بفضل مزيات احلدائق

 املوجودة واملوقع اخلاص والفريد لبودروم، فإن املساحة املختارة
ذات اطاللة ريفية واسعة، مكا اهنا حتتل موقع يف االرض الغابية

املكشوفة املليئة بأجشار الصنوبر والزيتون. 
 العنرص صاحب األولوية يف احلدائق، هو احملافظة عىل احلدائق

 املوجودة وحتسيهنا من أجل جعل حدائق هذا املرشوع مندجمة
 باملساحات املجاورة بعالقة قوية. ومن أجل مضان انجسام مريئ
 لملرشوع يمت تضمينه بشلك مناسب مضن هذه احلدائق. مكا أنه

يمت بذل لك اجلهد والعناية من أجل احملافظة عىل األجشار
املوجودة سواء يف تصممي املرشوع أو وضع طرق الوصول. 

تصممي احلدائق
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NEF RESERVE

Meticulously created designs that touch your life. A life 

that distinguishes itself with its excellence, quality and 

privileged nature bears the signatures of the best designers 

in the world to inspire you in every moment. A unique 

sensation awaits you at Nef Reserve.

تصمميات تتناول أدق التفاصيل وتضيف ملسة حسرية عىل
 حياتمك. إهنا حياة حتّول المكال واجلودة واخلصوصية إىل جزء ال

 يتجزأ من حياتمك، وتمتزي ببصمة أبرز املصممني يف العامل، ومتتلئ
باألفاكر اليت تلهممك يف لك حلظة من حلظات

حياتمك. نيف ريرسف جاء ليجعلمك تشعرون بأحاسيس مل 
تشعروا هبا من قبل. 

 نيف ريرسف



Providing its guests with a luxurious experience in the 

world’s most exquisite vacation destinations such as 

Phuket, Maldives, Seychelles and Bali, Banyan Tree will be 

running the project. Ranking among the most luxurious 

hospitality centers with three golf courses, 80 stores, 66 

spa centers, 43 hotels spanning 28 countries, Banyan Tree’s 

first hotel in Europe will be included in Nef Yalıkavak as 

“Banyan Tree Bodrum”.

 ستتوىل إدارة املرشوع مجموعة بنيان تري اليت تقدم لزنالهئا
التجارب الفاخرة يف أكرث نقاط العامل خصوصية مثل جزر

بوكيت واملالديف وسيشل وبايل. 
 مجموعة بنيان تري يه من بني أخفم املنشآت السياحية يف
 العامل بفضل إدارهتا لـ 43 فندقا ومنتجعا سياحيا و66 ناديا
 حصيا و80 متجرا و3 مالعب جولف يف 28 بلدا حول العامل.
وسيكون أول فندق تفتتحه املجموعة يف أوروبا مضن مرشوع

"نيف يالياكفاك وحيمل امس "بنيان تري بودروم. 



Spa

Banyan Catering

Aqua Bar

Private Chef

24/7 Butler Service (or 24/7 Concierge Service)

7/24 Housekeeping

Dry Cleaning

Luggage Packing Service

Banyan Tree Bodrum Hotel Special Discount

Shopping Services

Valet

Car Rental

(SPA) سبا

(BANYAN) مطامع بانيان

(AQUA BAR) اكوا بار

شيف خاص
خدمة النوادل 7/24
خدمة الغرف 7/24

الغسيل والتنظيف اجلاف
خدمة إعداد األمتعة

فندق بانيان تري بودروم خصومات خاصة
خدمة التسوق

خدمة وقف السيارات
غسيل السيارات

 خدمات بانيان تري

SERVICES
BY BANYAN TREE



 FOLDHOME RESERVE

Foldhome, a Nef discovery, is coming to 
Gölköy. Now, many different areas that do 
not fit inside your house is now a part of it 
with Foldhome. Rooms and areas bearing 

the signatures of world renowned designers 
are awaiting you at Gölköy. Just simply 

reserve and enjoy.

 نظام املنازل املطوية الذي هو أحد اكتشافات
 نف آٍت إىل جولكوي. عرشات املساحات املختلفة

 غري املوجودة يف مزنلمك، سوف تصبح جزءا
 من مزنلمك بفضل نظام املنازل املطوية. ميكنمك

 جحزها واستخدامها مىت أردمت، الغرف الخشصية
 واملساحات اليت محتل لك مهنا تواقيع خمتلف

 .مشاهري التصممي العامليني تنتظرمك يف جولكوي

 املنازل املطوية الراقية



 FOLDHOME RESERVE

Private Cabanas for Each Home
Guest House

Fitness Area Yoga (Anti-Gravity),
Pilates and Kickbox Studio

Children’s Club
Art Studio
Concierge

Maintenance-Repair Services
VIP Transfer
Private Boat

 املنازل املطوية الراقية
اكبانا خاص للك بيت

بيت ضيوف
،(مساحة فيتنس: يوجا (ماكحفة اجلاذبية

بيالتس واستديو كيك بوكس
نادي اطفال
ورشة فنون

بواب
خدمه الصيانة والتصليح

(VIP) نقل كبار الخشصيات
زورق خاص
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A r c h i t e c t s

D e s i g n e r s

P a r t n e r s h i p s S p o n s o r s h i p s

A Timur Gayrimenkul Yapı ve Geliştirme A.Ş. brand, Nef was 
established with the purpose of bringing a breath of fresh air to the 

real estate industry. As a first in Turkey and one of the few firms in the 
world, Nef developed 34 projects in Istanbul and Bodrum, mean time 

developing projects across London, New York, Chicago and Miami.Nef 
has become the sector leader in terms of revenue share and highest 
number of sales in the last 3 years. Nef partners with İş GYO, one of 

the leadingcompany in real estate sector with strong portfolio and with 
EBRD, the world’s biggest and well-established firm. Nef sponsored 

with Galatasaray and FC Barcelona, of one of the biggest football clubs 
in Turkey and in the world. Also, Nef has won more than 60 awards in 

virtue of elaborated thoughts.

املعامريني

املصممني

الرشاكءالراعني

Geliştirme A.Ş. العالمة التجارية ، اكن NEF

أنشئت هبدف جلب نمسة من اهلواء النيق إىل
قطاع العقارات. كأول يف تركيا واحدة من الرشاكت القليلة يف

بتطوير 34 مرشوًعا يف إسطنبول وبودروم Nef يف العامل ، قامت رشكة
.تطوير مشاريع يف مجيع أحناء لندن ونيويورك وشياكغو وميايم
رائدة القطاع من حيث حصة اإليرادات و Nef لقد أصبحت رشكة

، İş GYO مع Nef أعىل عدد من املبيعات يف آخر 3 سنوات. رشاكء
واحدة من الرشاكت الرائدة يف قطاع العقارات مع حمفظة قوية

ومع البنك األورويب لإلنشاء والتعمري ، أكرب رشكة يف العامل وراخسة. نيف
برعاية غلطة رساي وبرشلونة ، واحدة من أكرب الرشاكت
أكرث Nef نوادي كرة القدم يف تركيا والعامل. أيضا ، فاز

.من 60 جائزة يف فضل األفاكر



Nef bir Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. markasıdır.

Nef Reserve Gölköy Sales Office

Göl Mahallesi
Bodrum / Muğla

nefgolkoy.com




