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Kuşadası
Kuşadası, Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın iline bağlı bir ilçedir. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri 
olan Kuşadası’nın yaklaşık 106 bin olan yerli nüfusu, yaz aylarındaki yerli ve yabancı turist sayısındaki artış 
ile 2 milyona yaklaşmaktadır. Kuşadası’nın Aydın merkeze olan uzaklığı 71 km’dir. Kuşadası aynı zamanda 
İzmir’e 90 km, Selçuk’a 21 km, Bodrum ve Çeşme’ye 157 km uzaklıktadır. İlçenin İzmir Adnan Menderes 
Havaalanı’na uzaklığı ise 65 km’dir.

DAVUTLAR
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Hayallerinizi Süsleyen 
Hayat İçin...

Genç kalmış 55 yaş üstü veya emekli yaşındaki insanlara hitap eden, ful 
hizmet imkanlarıyla güven ve güvenlik sunan bir tesiste kalma fırsatına 
sahip olabilirsiniz. Evde acil çağrı sisteminden tutun tedavi, seyahat 
hizmetlerine, etkinlikler ve etkinlik programlarına kadar zaman 
geçirebilecek hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca topluluk etkinlikleri ile arkadaşlık ve dostluklar geliştirebilmek 
için bir çok ortak kullanım ve sosyal alanlar inşa edilmiştir. Bu sosyal 
alanlarda doğum günleri, tatil etkinlikleri, yılbaşı gecesi veya sadece bir
kahve partisi gibi kutlamalar organize edilebilir. Amaç zaman geçirmek 
ve sosyal faaliyetler ile birliktelikler ve ortamlar yaratmaktır.
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Yükselen Yaşam 
Projesi

Projemizin tarzı, konumu ve amacı yatırımcılar içinde karlı bir fırsat 
olabilir. Uzun vadeli kiralama periyodları ayrıca bir garanti sunmaktadır.

Kira, mülk veya yatırımlık ne tür bir yatırım olması hiç fark etmez. 
5 yıldızlı yaşlı bakım evimiz Health Breeze Kuşadası akranlarıyla birlikte 
olmak isteyenlere harika bir imkandır.
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Bina ve Daire Özellikleri

• Rezidansımızın tamamen engelsiz inşa edilmesi
• Asansör
• 24 saat acil çağrı sistemi
• Tekerlekli sandalye kullananlar için uygun ve geniş kapılar
• Yüksek kalitede ve yaşlıların kullanımına uygun dizayn
• Yaşlılara ve tekerlekli sandalye kullanımına engelsiz banyolar ve duşlar
• Tekerlekli sandalyelere uygun parke veya seramik zeminler
• Teras / Balkon
• Bir çok odalarda TV
• UTcretsiz internet
• Ankastre mutfak
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Yaşlılar İçin Temel Bakım

Huzur evi işletmeciliğinde deneyimli organizatör grubu tarafından 
365 gün / 24 saat hizmet.
Her dairede kurulu olan acil servis hizmet sistemiyle ve kalifiye 
personeli ile hizmet vermek amacımızdır.

Ev Hizmetleri (ücret karşılığı)

• Yemek servisi

• Daire temizliği

• Taşıma hizmetleri

• Çamaşırhane hizmetleri

• Özel bina hizmetleri

• Resmi daire ve doktor hizmetleri
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Destekli Yaşam
Yaşlılıkta Bakım ve Destekli Yaşam 
İçin Sürekli Artan Bir Talep Var!
Bu durum için iki sebep vardır.

• Avrupa’da hatta genel olarak yaşlı nüfusun artması

• Huzur ve yaşlı bakım evlerinin ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesi 
yükselmesine rağmen, yatalak olması halinde bile ekonomik koşullar 
altında, güven ortamında sağlıklı bir yaşamın devam ettirilmesidir.

Mülk Sahibi İçin 
Doğan Avantajlar:

• Garanti kira getirisi

• Gelecekte artan kiralar

• Bununla birlikte yüksek kira amortismanı

• Mülk sahibi olarak artan gayrimenkul fiyatları

• Emeklilikte güzel bir ortamda kaliteli yaşam
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Yatırım Amaçlı

Yatırımcı sıfatında bir daire satın almak ve daireyi kiraya vermek uzun vadelerden dolayı çok 
karlı bir yatırımdır. Genelde kira süreleri yaşam boyudur. Sık sık kiracı değişimi ortadan 
kalkmaktadır. Avrupa şartları altında rentabilite oranı %8 gibidir. Tecrübelerimiz dolayı şunu 
ifade edebiliriz: Kiralanacak daireleriniz için her zaman sırada bekleyen bir kiracı vardır ve 
dairenizin boş kalması neredeyse imkansızdır.

Önemli Not: Yatırımcı dairesini ileride tabiiki kendisi kullanabilir veya miras bırakabilir.

Şahsi Kullanım

Bu tür yaşlı bakım evlerinde satın alınan dairelerin en yaygını olan seçeneklerden birisi daireyi 
kendinizin kullanmasıdır. Yatırımcılar seçeneğinde olduğu gibi daireyi satabilir veya miras olarak 
çocuklarınıza veya torunlarınızada gene yüksek kira getirisi olan bir daire bırakmış olursunuz.

Ege bölgesinin eşsiz benzersiz yaşam tarzıyla 300 gün güneşin 
tadını çıkarın. Güzel ve mutluluk dolu bir ortamda akranlarınızla 
güzel bir yaşama imza atın!

Huzurlu bir ortamda, güvenli bir şekilde hayatınızı yaşayın! Merkezi bir konumda tamamen size 
ait olan dairenizde son derece güvenli bir ortamda ve en önemlisi akranlarınızla beraber 
kapsamlı hizmet, sosyal faaliyet ve her türlü sunulan bakım hizmetlerini tadarak sorunsuz ve 
mutlu bir yaşam sürdürün.

Bu tür huzurlu ve güvenli yaşam ortamını 5 yıldızlı Health Breeze Kuşadası Rezidansında 
bulabilirsiniz!

Hoş geldiniz. Sizinle tanışmak isteriz, sizde bizleri tanıyın.

Yaşlı Bakım Kompleksinde Daire
Sahibi Olmak Neden Önerilir?

 Yaşlı Bakım Evi 
Health Breeze

Kuşadası
• Güven
• Konfor
• Bakım
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Güzellik ve Sağlık Merkezi

Kompleksimizdeki tüm daire sayısı 396 ‘dır. 
84 adet 2+1 ve 312 adet 1+1 dairelerimiz
5* kalitesinde bağımsız dairelerden oluşmaktadır.

Misafirleriniz veya sizi ziyaret etmek isteyen aile fertleri 
için tesisimizde bir otelimizde mevcuttur.r. 

Sosyal Yaşam
5 * bir hotelin vermiş olduğu hizmet, kalite, lüks ve 
konforuyla, yanıbaşında termal otelimizle sağlık ve SPA
hizmetleriyle güzel bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Bu yaşamın adı HEALTH BREEZE KUŞADASI - Yaşlı Bakım 
Evi ve Geriatri Merkezi.

• Türk Hamamı

• Sauna - Fitnes

• Vücut bakımı

• Cilt bakımı

• Doktor ve sağlık hizmetleri

• Göz ve diş rehabilitasyon merkezi

• Masaj, jimnastik ve terapi merkezi

• Sağlıklı yaşam ve kilo verme merkezi

• Kuaför

• Çamaşırhane hizmetleri

• Temizlik hizmetleri

Rezidansımızda Neler Var?
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Restoran ve 
Kafeterya

Havuzlar

Aktiviteler

Rezidansın Detayları

•  Kafeterya

•  Vitamin Barı

•  Geleneksel Türk Mutfağı 
      ve Akdeniz Mutfakları

• 2 açık havuz

• 1 termal kapalı havuz

• 2 acık termal havuzu

• 2 açık çocuk havuzu

Rezidansın Detayları
• Resepsiyon

• 24 saat güvenlik personeli

• Büyük otopark

• Merkezi soğutma

• Otomatik sulama sistemi

• Işıklandırma sistemleri

•  Ücretsiz şehir ve deniz/     
 plaja otobüs seferleri

• Kreş

• Çocuklara Mini Club

• Masa tenisi

• Bilardo

• Toplantı salonları

• Girişte çevre halkından      
oluşan yöresel müze

Alışveriş
• Market

• Hediyelik dükkan

• Biolojik bitkiler dükkanı
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Konum

Ege Bölgesindeki 5 * Health Breeze Kompleksi, Kuşadasına 15 km uzaklıktaki Davutlar
semtindedir. Sağlıklı kinetik enerjisi ve bol oksiyeni ile yaşlı halkımıza son derece yararlı
bir bölgedir.

Residansımız dünyaca ünlü tarihi eserlerle tanınmış bölgesinin tam ortasındadır.

Bu eserlerin sadece bir kaç tanesini anmak isteriz: Efes, Meryem Ananın Evi, Miletus,
Priene ve Didim’ deki Apollon Tapınağı ve bunlar dışında sayısız tarihi yerler.

Health Breeze rezidansından meşhur Samos adasını görebilir ve günlük tekne turuyla
Samos adasını ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanı sıra egenin incisi 3 milyon nüfuslu güzel
Izmir şehrimizinde yakında olduğunu unutmamız gerek.

Günlük turlarla güzel şehrimizin bütün imkanlarından faydalanabilir, AVM ziyaretleri,
sayısız balık restoranları ve sayısız oryantal dükkanlarımızı, sahil boyu gezi ve yürüme
parkurlarını ve onlarca diğer imkanlarını tadabilirsiniz.

Bütün bu imkanları size Health Breeze Kuşadası sunmaktadır. Sizin 5* rezidansınız.

SAMOS
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Rezidansın Özellikleri
Rahat ve amacına uygun inşa edilmiş, tekerlekli sandalye kullanımına son derece uygun ve konforlu
dairelerimizin tüm odalarına, balkon veya terasına engelsiz bir şekilde kullanım imkanları ile tasarlanmış
yaşam alanları.

Bütün odalarda 24-saat hizmet veren ve direk olarak sağlık personeline bağlantılı acil servis sistemi.
Yatalak hastalarımız için özel eğitilmiş personeli ile sonsuz güvenli bir hizmet anlayışı ve ortamı.

Dairenizi kendi mobilyalarınızla döşeyebilir ve küçük ev hayvanlarınızı getirip besleyebilirsiniz.

Dış dünya ile telefon, kablolu TV ve Radyo ile iletişimdesiniz. Site içinde mevcut bina telefonuyla arkadaş 
ve komşularınızla görüşmelerinizi ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

Serin veya sıcak bir ortam yaratmak için mevcut klima/ısıtma sistemiyle tüm odaları arzu ettiğiniz 
derecede tutabilme imkanı.18



Hizmetlerimiz

Farklı derecelerdeki hizmetlerimiz EKONOMIK, STANDARD ve 
GOLD PAKETLERI ile ücretli seçenekler halinde sizlere 
sunulmaktadır.

Bu profesyonel hizmetler kalifiye ve hizmet anlayışını en üst görev 
olarak gören bir hizmet grubu tarafından güvenli bir şekilde 
verilmektedir.
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Hizmet Sağlayıcımızdan Özel İhtiyaçlar için 
Ücretli Hizmetler

• Market

• Barlar

• Kuaför

•  Restoranlar

• Günlük turlar

• Sinema

• Ayak bakımı, pedikür

•  Kür bakımları

• Masajlar

• Genel rehabilitasyon

•  Eğlence ve festivaller

• Bakım hizmetleri

• Hizmetçi personeli

• Çamaşır hizmetleri

•  Yemek hizmetleri

• Şoför hizmetleri

Temel Hizmetlerin Ücretli 
Kullanım İçerikleri

• Bütün rezidanstaki sosyal alanları, havuzları, 
sauna, kütüphane ve bisikletlerin kullanımı

• Acil çağrı sistemin 24 saat kullanımı

•  Bina telefonu

• TV ve radyo

• Sitenin bakımı

• Cihaz ve makinaların bakımları

• Resepsiyonun 24 saat kullanımı

• Sitenin tamamının video güvenlik sistemleri

• Güvenlik hizmetleri

Bütün bu hizmetler için farklı uygulama 
paketlerimizi gözden geçiriniz.
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Bunun yanı sıra tabiiki yapılan özel 
workshop yani el işleri kursları 

veya küçük organizasyondaki 
faaliyetleri finanse eden küçük 

miktardaki ücretleri tek tek yazma 
imkanımız bulunmamaktadır, 
çünkü hangi kurslarda hangi 

malzemeler kullanılır program 
esnasında belirlenip 
ücretlendirilecektir. 

Her kurstan önce bu konuda bilgi 
verilecektir.



ÖNEMLİ !
Sunduğumuz hizmet kademelerini ve fi yatlarını mevcut hizmet 
tablolarımızdan seçebilirsiniz. Hizmet kategorileri arasında her an 
değişim yapma imkanına ayrıyeten sahipsiniz.

Hizmet seçiminizi yapabilmek için lütfen fi yat listelerimizi talep 
ediniz.

Dairelerimizin Lansman Satış Fiyatları:

(1 + 1) 1 yatak odası, salon, banyo, balkon / teras
55,60 m²
87.550.- Euro

(2 + 1) 2 yatak odası, salon, banyo, balkon / teras
70,40 m²
110.880.- Euro

Daireler boş vaziyette teslim edilmektedir. 

Sizlere özel hazırladığımız MOBILYA PAKETLERINDEN 
seçimlerinizi yapabilirsiniz. Arzu ettiğinizde bu mobilya paketlerini 
sizlere ulaştırırız.

Dairenize tabiiki kendi mobilyalarınızla döşeyebilirsiniz. 
Karar ve seçim hakkı tamamen size aittir.

Sunduğumuz hizmet kademelerini ve fi yatlarını mevcut hizmet 
tablolarımızdan seçebilirsiniz. Hizmet kategorileri arasında her an 
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HEALTH BREEZE
Yaşlı Bakım Kompleksi & Geriatri Merkezi Kuşadası - Davutlar

TEK YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
emlaks OÜ & Mundus Capital OÜ 

Sepapaja No. 6 - 15551 Tallinn / Estonia 
estonia@healthbreeze.eu

WEBSİTE 
www.healthbreeze.eu

İLETİŞİM

emlaks business consulting
BÜLENT GİNYOL 

emlaks@healthbreeze.eu 
+90 553 050 0080 

tr/de/en

Mundus Capital Consulting 
ERNST ERİCH KLÖCKNER 
mundus-capital@healthbreeze.eu 
+90 530 208 4891 
de

*Proje Yönetimi KOTEM İnşaat


