
Yeni bir hayat başlıyor...



Ya am
burada,

Hobi Life’ta.

Grup Atlantis güvencesiyle yepyeni bir ya am sizi bekliyor.
80 konutluk çok özel bir proje olan Hobi Life; modern mimarisi 
ve konforlu ya am alanlarıyla sizin ve ailenizin hayallerini 
gerçe e dönü türüyor. Hobi Life sizi, hayatın yepyeni

renkleriyle tanı maya davet ediyor.



Bakı  açınız
 de i iyor...

Hobi Life 5 ayrı bloktan olu uyor.
Kot farkından dolayı birbirinden 
ba ımsız alanlara sahip olan bloklar, 
farklı ya am tarzları için farklı daire 
seçenekleri sunuyor. Sosyal tesisler ve 
peyzaj alanlarıyla içiçe olan daireler 
hayata bakı  açınızı de i tiriyor. 



Her hayalin bir
kar ılı ı var.

Size, sevdiklerinize ve hayallerinize
uygun bir daire arıyorsanız, Hobi Life birbirinden 
farklı seçenekleriyle sizi bekliyor. Toplam 5 
bloktan olu an projede 56 adet 1+1 dairenin 
yanı sıra 3+1 daireler, dublexler ve triplexler size 

geni  seçenekler sunuyor.



Rengarenk
bir hayat...

Hobi Life’ın ayrıcalıklı sosyal alanları sizin ve sevdiklerinizin 
ya am kalitesini yükseltiyor, hayatınıza renk katıyor. 

• Açık havuz  •  Sosyal tesis  •  Ye il alanlar
•  Çocuk oyun parkı  •  Çok amaçlı top sahası  •  Açık otopark alanı

•  24 saat kameralı güvenlik sistemi



Yükselen de er:
Kurtköy

Hobi Life Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı, Viaport Alı veri  Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Okan Üniversitesi gibi seçkin e itim kurumları ve stanbul 
Park Formula 1 Pisti, Teknopark, HABOM (Havacılık Bakım Onarım Merkezi) gibi dev projelere oldukça yakın mesafede hayata geçiyor.

Viaport Outlet Center Sabiha Gökçen Havaalanı En Saygın E itim Kurumları

Kendinize özel, mutlu bir ya am kurabilmeniz için...
Do al ya amın tüm rengi ve dinginli iyle kar ılanaca ınız size özel bu alan, yüksek ya am standartlarıyla birebir

sosyal ili kilerin geli ece i sosyal bir ortamı aynı anda sunuyor.

Di er
Projelerimiz

Grup Atlantis; World Atlantis, Premium Residence, Hobi Evleri ve HobiPlus
projeleriyle bugünün ve yarının ça da  ya am alanlarını sizlerle bulu turuyor. stanbul’un yükselen de eri Kurtköy’de satı a sunulan bu 

projeler, ihtiyaçları do ru anlayan, yenilikçi ve fark yaratan özellikleriyle pek çok açıdan benzersiz bir yatırım vaat ediyor.

Grup Atlantis sizlere, özgün ya am alanlarıyla hayatı keyfe dönü türmenin anahtarını sunuyor. 



World Atlantis
Efsaneyi yeniden
in a ettik...
Kurtköy’de, yüksek teknolojiyle in a edilen 
World Atlantis, klasik alı veri  merkezi 
anlayı ının dı ındaki modern mimarisiyle 
dikkat çekiyor. Sektörlere göre katlara ayrılmı  
ma azalar, de i en büyüklüklerde olup 
i levsel alanlar yaratmak için
birle tirilebiliyor.

World Atlantis, içindeki seçkin restoran ve 
kafe-barlar ile doyumsuz lezzetler sunarken, 
e siz teras manzarası ve özel kı  bahçesiyle 
misafirlerinin keyifli vakit geçirmesini sa lıyor.

Alı veri  merkezinin üzerinde yükselen bloklarda, residence hizmetinin de verildi i
home-office tarzı daireler; evde i  yapma, ofiste ev rahatlı ını ya ama olana ı sunuyor. 

Premium Residence...
Hayalinizdeki ya am için akıllı bir yatırım... 

stanbul-Kurtköy’de in a edilen 
Atlantis Premium Residence, 
bölgedeki ilk “Residence” 
konseptli proje olma özelli ini 
ta ıyor. Yüksek teknoloji ve ileri 
derecede mühendislik harikası 
olan bu projede, modern bir 
anlayı la tasarlanmı  home-
office’ler ve 5 yıldızlı otel
konforunda evler bulunuyor.

Her türlü konfora ve rahatlı a 
sahip bu home-office ve evler; 
rahat ve keyifli bir ya am hayali 
kuranların yanı sıra iyi bir 
yatırım yapmayı planlayanların 
da tercihi. Bir dü ten yola 
çıkarak yaratılan Atlantis 
Premium Residence, Grup 
Atlantis’in güvenilir ekibi ve
tedarikçileriyle kazançlı bir 
yatırım ve harika bir ya am 
alanı olma niteli i ta ıyor. 



Hobi Evleri...
Yeni ve sıcacık bir ya am... 

stanbul’un yükselen de eri 
Kurtköy’de in a edilen Hobi 
Evleri, Grup Atlantis’in yenilikçi 
ve mü teri memnuniyetini 
önemseyen karakterini 
yansıtıyor. Sadece 4 katlı olan 
binaları ve toplam 72 dairesiyle, 
özledi iniz “mahalle ya amı”nın 
güzelliklerini ya atan Atlantis 
Hobi Evleri, kalabalıktan uzak 
bir “özel” ya am alanı sunuyor. 

Son deprem yönetmeli ine 
uygun ekilde zemin etüdleri 
yapılarak in aa edilen binalarda, 
özel yalıtımlı ve kaplamalı dı  
cepheler kullanılıyor.
2.500 m2’lik otopark alanı, 
yerle imcilerin otopark 
ihtiyaçlarını kar ılarken, her 
konutun kullanımına özel hobi 
bahçesi bulunuyor. 

Hobi Plus...
Artı hayat sizi
bekliyor...
Kurtköy’ün en seçkin projelerine 
imza atan Grup Atlantis
güvencesiyle hayatınıza bir
“artı” da siz katın. Çocuklarınızın 
güven içinde oynayabilece i, 
kom ularınızla yeni dostluklar 
kurabilece iniz Hobi Plus’ın 
sosyal tesisi, havuzu, çocuk 
parkı, spor sahası, ye il alanları 
ve bol oksijeniyle ya am
enerjinizi artırın.

4 bloktaki 32 adet 3+1 daireden 
veya 2 bloktaki 48 adet 2+1 ve 
1+1 daireden biri sizin için.
Ya da 24 dükkandan birine 
sahip olarak ya am standartınızı 
artırmak elinizde!



Randevu ve Bilgi için:
Tel: 0216 685 11 11  Faks: 0216 685 13 19  E-mail: info@grupatlantis.com.tr

www.grupatlantis.com.tr


