














GOLDCITY MAP

322 Hotel & Hotel Apartments 

175 Apart Villas & Penthouses

176   Apart Villas & Penthouses

179  Apart Villas & Penthouses

180  Apart Villas & Penthouses

181  Apart Villas & Penthouses

185  Detached Villas with Pool

186  Detached Villas

187  Apart Villas & Penthouses

187-20 5 Floor Apartments

188  Semi-Detached Villas

313  Apart Villas & Penthouses

410  Detached Villas & Villas with Pools

413  Detached Villas with Pool & Apart Villas & Penthouses

420  Detached Villas & Villas with Pools

614 Goldcity Infinity Villas

619 Golf AQua Apartments
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Hotel Entrance
Gold Office (Sales & Contact Office)
Mini Club & Kids Playground
Trampoline
Conference & Ball Hall
Mini Golf & Picnic Area
Outdoor Chess
Outdoor Fitness
Goldcity Plan with Flowers
Bowling & Funcity Game Centre
Goldcity Beach & Water Sports Station
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Aquapark
Olympic Pool & Pool Bar
Relax Pool
Waterfall Bar & Hookah Cafe
Indoor Pool
176 Common Pool
180 Common Pool
186 Common Pool
188 Common Pool / Bar
413 Common Pool 

Football  Field
Football  Field
Tennis & Basketball Courts
Social Facilities
Fishing (Lake)
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Where is Goldcity

• 15 minutes from Alanya Centre
• 25 minutes from Gazipaşa Airport
• 5 minutes from the Beach

LOCATION

GOLD ISLAND HOTEL
GOLD ISLAND MONDO HOTEL

GOLD ISLAND HOTEL
GOLD ISLAND MONDO HOTEL



GOLDCITY SPORT COMPLEX GOLDCITY SPORT COMPLEXGOLDCITY SPORT COMPLEX GOLDCITY SPORT COMPLEX GOLDCITY SPORT COMPLEX
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LIFE















SPA & Wellness Centre















GOLDCITY INFINITY VILLAS





ویژگی ھای ویالھای بی نھایت
 اطالعات کلی

 ویال 3 + 1 با 2 طبقھ؛ آشپزخانھ اپن ، اتاق نشیمن ، استخر خصوصی ، 3 خواب ، بالکن ، 2
حمام ، 1 توالت و گاراژ خصوصی

مساحت 210 متر مربع برای ھر ویال با تراس و بالکن

سیستم ھای ھوشمند خانھ
 مناسب برای اخذ شھروندی ترکیھ

فنی
تلویزیون ماھواره ای و اتصال اینترنت بھ ھر واحد

دیزل تولید کننده 100 کیلووات در تمامی مناطق

مخازن آب برای ویالھا

امنیت / ایمنی

دیوارکشی اطراف مجموعھ
خدمات امنیتی و سرایداری 24 ساعتھ و 7 روز ھفتھ

دوربین ھای مدار بستھ ھم در محیط ھای داخلی و ھم در فضای باز

امکانات
استخر اختصاصی و باغ برای ھر ویال  

گاراژ روباز با ظرفیت 2 وسیلھ نقلیھ برای ھر ویال
حق استفاده ویژه از تمام امکانات بی نظیر گلدسیتی

ویژگی ھای ویالھا

پنجره ھابا قاب آلومینیومی ، درھای کشویی با کرکره برقی

تمام پنجره ھا و درھای کشویی با شیشھ ھای خاص عایق حرارت
کف ھای لمینت و سرامیک

عایق صدا بین ویالھا

درھای ورودی استیل

در سقف LED تزئینی و نورافکن ھای LED سیستم ھای نور
سیستم ارتباطی ورودی

حمام
آبگرمکن فوری

LED کمد حمام مدرن با آینھ و چراغ ھای
واحد تھویھ ھوا

کابین دوش با شیشھ ھای آبدیده
عایق بندی کف و دیوارھا

حمام والدین و حمام مشترک

آشپزخانھ
درھا و کابینت ھای مدرن و جال داده شده

آشپزخانھ با طرح جزیره
سینک تکتونیت
میز کار گرانیت

ورودی مجموعھ 2

ویال ممتاز با استخر اختصاصی در پروژه ویالھای بی نھایت 20













GOLF AQUA  APARTMENTS  BLOK 1-2 UNIT PLANS

3+1 DUBLEX UPPER FLOOR

Bedroom
28 m�

Bedroom
18 m�

Hall
9 m�

Laudry 
Room
5 m�

1+0 STUDYO 

Balcony 
10 m�

Living Room
33 m�

Bedroom

ENTRY

Bathroom
5 m�

Balcony 
 9,5 m�

Living
Room

33,5 m�

Bathroom
5 m�

ENTRY

2+1 APARTMENT

Bathroom
5 m�

Balcony 
20,5 m�

Living Room
34 m�

Kitchen

Bedroom
20 m�

Bedroom
25 m�

ENTRY

1+1 DUBLEX LOWER FLOOR

Bedroom
16 m�

1+1 DUBLEX UPPER FLOOR

Bathroom
5 m�

Balcony 
20 m�

Living Room
62,5 m�

Bedroom
18 m�

ENTRY

3+1 DUBLEX LOWER FLOOR



GOLF AQUA  APARTMENTS  BLOK 3-4-5   UNIT PLANS

Bathroom
6,5 m�

Bathroom
5,5 m�

Dressing
Room

Balcony
14 m�

Balcony
27 m�

Bedroom
14,5 m�

Bedroom
19 m�

Living Room
45 m�

2+1 APARTMENT

EN
TR

Y

Balcony 
14.5 m�

Bedroom 
15 m�

Bedroom 
12,5 m�

Hall
6 m�

Bathroom
4 m�

2+1 DUBLEX UPPER FLOOR

Balcony 
14.5 m�

Living Room 
32 m�

Bathroom
4 m�

ENTRY

2+1 DUBLEX LOWER FLOOR1+1 APARTMENT

Balcony 
15 m�

Living Room 
27,5 m�

Bedroom 
12,5 m�

Kitchen Bathroom
4 m�

ENTRY



CUMHURİYET
RESIDENCE

اقامت گاه جمھوریت اوبا/آالنیا/ترکیھ



ویژگی ھای اقامت گاه جمھوریت
عمومی

مجموعا 22 واحد

عمومی
فاصلھ تا مرکز آالنیا 1 کیلومتر

فاصلھ تا ساحل 100 متر
فاصلھ تا سوپرمارکت و فروشگاه 150 متر

فنی
ا عدد آسانسور

اتصال تلویزیون ماھواره ای بھ ھر واحد
سیستم ھای نوری مبتنی بر         در ھمھ مناطق

ویژگی ھای محل اقامت
پنجره ھای قاب پی وی سی ، درھای کشویی با کرکره برقی

کلیھ پنجره ھا و درھای کشویی با شیشھ ھای مخصوص عایق حرارت
کف ھای لمینت و سرامیک
عایق صدا بین آپارتمان ھا

درھای ورودی استیل
سیستم ھای چراغ ھای تزئینی          و نورافکن ھای          در سقف

سیستم ارتباطی ورودی

امنیت / ایمنی
ورودی یک نفره + ورودی اتوماتیک درب بستھ گاراژ

دیوارھای اطراف مجموعھ
سرایدار 24/7

ھم در محیط داخلی و ھم در فضای باز IP دوربین ھای مدار بستھ

امکانات
البی

گاراژ بستھ با ظرفیت 22 وسیلھ نقلیھ
اتاق تناسب اندام با تجھیزات حرفھ ای

تنیس روی میز
 باغ

حمام
آبگرمکن فوری

کمد حمام مدرن با آینھ و چراغ ھای
واحد تھویھ ھوا

کابین دوش با شیشھ ھای آبدیده
عایق بندی کف و دیوارھا

حمام والدین و حمام مشترک

آشپزخانھ
درھا و کابینت ھای مدرن و جال داده شده

آشپزخانھ با طرح جزیره
سینک تکتونیت
میز کار گرانیت

 

نقشھ واحد

نقشھ ھمکف

نقشھ طبقھ اول پنت ھاوس

نقشھ طبقھ بام پنت ھاوس

Kitchen
Living Room
Entrance
Terrace
Wc
Bathroom
Laundry Room
Bedroom
Dressing Room
Carpark Entrance
Road
Man Dressing Room
Women Dressing Room
Shower
Energy Room
Fitness
Man Wc
Women Wc

آشپزخانھ
نشیمن

ورودی
تراس
توالت
حمام

اتاق لباسشویی
اتاق خواب

اتاق تعویض لباس
ورودی پارکینگ

جاده-راه
اتاق پرو آقایان
اتاق پرو بانوان

دوش
اتاق انرژی

فیتنس
دستشویی آقایان
دستشویی بانوان

واحد 1+3 بھ مساحت 165 متر مربع 
واحد 1+3 بھ مساحت 133 مترمربع 

واحد 1+5 دوبلکس بھ مساحت 350 متر مربع 

18
2
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LED

LED LED

LED



GOLDCITY AURA

GOLDCITY AURA APARTMENTS

plus card



AURA I

AURA III

AURA II



ھزینھ پرداختی موارد زیر را شامل می شود
خدمات پذیرش 24 ساعتھ
خدمات امنیتی 24 ساعتھ

خدمات فنی 24 ساعتھ
دفتر و میز امور مالکین

بررسی ھای امنیتی برای واحدھای خالی از سکنھ در صورت درخواست صاحب خانھ ھا
تعمیر و نگھداری منظم استخرھای مشترک و استخرھای خصوصی

باغبانی و محوطھ سازی منظم
آمادگی دریافت تماس ھای اضطراری 24 ساعتھ

.تمیز کردن و نگھداری راھروھای مشترک ، ورودی ھا ، پلھ ھا و جاده ھای داخل مجموعھ
 (خدمات شاتل -شاتل ساحلی ،( شاتل آالنیا با پرداخت ھزینھ می باشد

جمع آوری زبالھ
روشنایی اماکن عمومی

بیمھ اماکن عمومی
ژنراتورھا

تعمیر و نگھداری آسانسورھا
کنترل آفات مناطق مشترک

 استفاده از امکانات  اسپا شامل استخر سرپوشیده ، سونا ، حمام بخار ، جکوزی و سالن بدنسازی (بھ استثنای
(ماساژ و سایر خدماتی کھ نیازمند رزرو می باشند

پارک آبی
وای فای در واحدھا

شرکت مدیریت  خدمات و امکانات زیر را بھ صورت رایگان بھ صاحبان و مھمانان آنھا ارائھ می دھد
(کالب کودکان (12-4 سال

فعالیت ھا و نمایش ھای سرگرمی روزانھ و شبانھ
ورود رایگان بھ دیسکو و کلوپ شبانھ

سینما
 ورود رایگان بھ ساحل خصوصی گلدسیتی

استفاده رایگان از صندلی ھای آفتاب گیر ، چترھا ، اتاق ھای دوش در استخرھا و ساحل
تلویزیون ماھواره ای در ھر واحد

استفاده رایگان از ترامپولین ھا و سایر مناطق بازی
خدمات تلفن داخلی

وای فای رایگان در منطقھ البی ھتل  
تنیس روی میز
شطرنج زمینی
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