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LEVENT  I  TAKS İM  I  YALIKAVAK

Dingin bir kaçamak arayan deniz tutkunlarının 
Bodrum’daki yeni durağı: Avantgarde Yalıkavak
Bodrum’un trend belirleyicisi Yalıkavak’ın en gözde koyu Küdür’de, muhteşem bir tatilin 
hayalini kuranlar, uzun bir deniz yolculuğundan sonra sessiz bir koyda dinlenmek isteyenler, 
yaz için keyifli yat partilerini ve düğün organizasyonlarını heyecanla planlayanlar için yepyeni 
bir mekan sunuyoruz: Avantgarde Yalıkavak… Şık malikânelerin, ünlü sahil restoranlarının 
ve eşsiz marinanın karşısında kurulan Avantgarde Yalıkavak sunduğu lüks yacht catering 
hizmetlerinden özel konaklama ve organizasyon seçeneklerine, bu yaz bir ayağınızı deniz, 
bir ayağınızı karada bırakacak.

Yalıkavak

Ulaşım
Bodrum Havalimanı 50 km
Bodrum Merkez 25 km
Yalıkavak Merkez   Karadan : 3 km / Denizden : 6 dk
Yalıkavak Marina  Karadan : 4 km / Denizden : 6 dk
Koordinatlar 37º 7’ 15’’ N 27º 16’ 50’’ E

  • Yüksek hızda ücretsiz internet erişimi • 24 saat concierge hizmeti • 24 saat oda servisi • Dizüstü bilgisayar boyutlarında kasa • Minibar  
         • Yağmur duş • Odalarda ikram çay-kahve seti • Turndown servisi • Yastık ve yorgan menüsü • Günlük çamaşır ve kuru temizleme servisi  
• Check-in sonrasında tüm misafirlerimize ücretsiz el-ayak masajı • Özel kum plaj ve iskele • Plajda ve havuzda soğuk havlu servisi 
• Açık havuz & çocuk havuzu • Valiz açma / kapama hizmeti • Otopark ve vale hizmetleri • Marina’ya ve koylara tekne hizmeti • Havalimanı transfer 
• Limuzin ve üst sınıf araç kiralama • Helikopter, özel jet ve yat kiralama • Deniz uçağı

Denizle iç içe 23 Suite Oda ve Begonvil Bahçesi Manzaralı 8 Deluxe Oda olmak üzere toplam 31 Oda
Oda Özellikleri Deniz Manzaralı King Suite (Teras) Deniz Manzaralı King Suite (Havuz Katı) Bahçe Manzaralı Deluxe Oda
• mπ 50 50 30
• Oturma odası • • 
• LCD TV 2 2 •
• Çalışma masası • • •
• Balkon • •
• Sofa • • 
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Avantgarde Yalıkavak, üstün servis kalitesiyle, özel konuklarınızla paylaşacağınız benzersiz 
davetlerin yanı sıra projeksiyon cihazı ve perde, tepegöz, mikrofon, plazma TV, flip chart, video, 
DVD, telefon, faks vb. teknik ekipmanlara sahip çok amaçlı toplantı salonu ile de hizmetinizde.

Avantgarde Catering

Davet yönetiminde marka kalitesinden ödün 
vermeyen Avantgarde Catering, zengin 
gastronominin ve kaliteli içkilerin keyfini her 
ortamda çıkarmanız için Yalıkavak’da da 
hizmetinizde. Rotasını Yalıkavak Marina’ya 
ve Avantgarde’a çevirenler için “yacht 
catering” konseptini Bodrum’a uyarlayan 
Avantgarde Catering, kişiye özel lezzetleri 
ve farklı organizasyonları ile de arzu ettiginiz 
mekanda hizmetinizde. 

MejorCosta Bar & Lounge

MejorCosta Bar & Lounge eşsiz kumsalı 
ve geniş bahçesiyle Avantgarde Collection 
markasının parlayan yıldızı...
Şehirden uzakta kalmanın verdiği özgürlük 
duygusu içerisinde masmavi Ege sularına 
karşı düşlerinizdeki gibi bir sahil düğünü, 
doğum günü, protokol, baby shower ya 
da özel davetleriniz ve yıldızlı gecelerde 
kumsalda içkinizi yudumlayıp kendinizi 
müziğin ve dansın ritmine bırakabileceğiniz 
mükemmel bir seçim...

 mπ Boyutlar (m) Yükseklik (m) Tiyatro Yemek Düzeni Sınıf Düzeni U Düzen Kokteyl
Karianda   80   8 x 10 2.50 50   50 30-35 20 100
Teras (2. Kat) 470 10 x 47  • • 300 • • 400
Çim Alan 516 43 x 12 • • 200 • • 350 
Havuz Platformu 175 16 x 11.5 • • 140 • • 180
İskele (T şeklinde) Boy: 20 / Yol: 3 / Uç: 5 • 60   40 • •   80 
Mejor Costa   80   7 x 11.5 • • • • • 150

• 150 mπ’lik Spa • Tam donanımlı fitness center • Açık yüzme havuzu & Çocuk havuzu • Türk hamamı • Deniz manzaralı sauna • Fin hamamı  
• Stüdyo dersleri & açık çim alanda sabah egzersizleri • 2 Terapi odası • Bahçede terapi bölümü • Deniz içinde terapi kabanası • Detoks bar

Ace Restaurant 

Ace Restaurant, İstanbul’dan sonra 
Yalıkavak’da da usta şeflerin modern 
dokunuşlarıyla, uluslararası tatların yanı 
sıra özenle seçilmiş deniz lezzetleri ve 
zengin kahvaltı seçenekleri ile hizmetinizde. 

Hergün; 
07.00 - 10.30 Açık büfe kahvaltı, 
12.00 - 18.00 Öğle yemeği,
19.00 - 24.00 Akşam yemeği. 
Giyim: Rahat. 


