
HAYAT SENi
ÇAĞIRINCA
HAYDi ViRA!



HAYATI YENİDEN SEVECEKSİNİZ...  
Beylikdüzü’nün en sakin köşesinde, geniş yeşillikler  

içinden uzaktaki masmavi denize göz kırpan  
Vira İstanbul’a hoş geldiniz.





MUTLULUK
SENi
ÇAĞIRINCA...



HAYAL ETMEYİN, YAŞAYIN!  
Beylikdüzü’nün en cazip yaşam projesi Vira İstanbul,  
92.000 m2’lik geniş bir arazi içinde mutlu sakinlerini bekliyor. 
Toplam 17 bloktan oluşan Vira İstanbul’da bloklar arasındaki 
genişlik, ferahlık ve özgürlük hissini pekiştiren en önemli 
özelliklerden biri. 1.155 konut ve 38 dükkana da ev sahipliği 
yapan proje cıvıl cıvıl, yeni bir hayat sunuyor. Beylikdüzü’nün 
içinden sahile kadar uzanan yeşil hat Yaşam Vadisi üzerinde 
bulunan Vira İstanbul, dinlenme, eğlenme ve spor alanlarından 
eğitim ve sağlık tesislerine, çok çeşitli kamu hizmetlerine 
yürüme mesafesinde yer alıyor.  







İSTANBUL’UN
EN BÜYÜK
PARKI SENi
ÇAĞIRINCA...

Vira İstanbul, Beylikdüzü Belediyesi’nin İstanbul’un en büyük parkına  
imza atmaya hazırlandığı Yaşam Vadisi projesine komşu konumda 
yer alıyor. Çok çeşitli rekreasyon alanları kadar Türkiye’nin en büyük 
Botanik Parkı’na da hayat verecek Yaşam Vadisi, doğaya saygıyla 
şekillenen Vira İstanbul’un yakın çevresine hem yeşil hem de  
sosyal açıdan capcanlı bir kimlik kazandırıyor. 



1 MİLYON M2

YAŞAM VADİSİ



27 BİN 
M2’LiK
REKREASYON
ALANI







ŞEHiR
SENi
ÇAĞIRINCA...
Istedigin zaman 
düsebilmelisin yollara...





E5’E 2 DK
SAHiLE 3 DK







YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIN! 
Vira İstanbul’un pratik bağlantı yolları sayesinde E5’e 
araçla çıkmak  2 dakika. İşe gitmek, şehrin ritmini takip 
etmek ve hayatın eğlencesine katılmak Vira İstanbul 
sakinleri için çok kolay...

YENİ ROTANIZ, 
YENİ YAŞAMINIZ!
Evden çıkıp 3 dakikalık kısa bir yürüyüşle 
Kavaklı sahilinde buluyorsunuz kendinizi. 
Vira İstanbul deniz havasını yaşamak için de 
avantajlı bir konumda yer alıyor. Yakın dönemde 
Yakuplu’ya yapılması gündeme gelen liman ve 
2018 yılında bitmesi planlanan metro hattı ile 
Vira İstanbul’un yatırım değeri daha da artıyor. 





SOSYAL HAYAT 
SENi 
ÇAĞIRINCA...





HAREKETLİ BİR HAYATA MERHABA! 
Yaşam Vadisi’nde yer alacak benzersiz ve geniş kapsamlı 
hizmetler sayesinde Vira İstanbul’un sosyal donatıları 
başka hiçbir projede olmadığı kadar ön planda. Vadi’nin 
1 milyon m2 alanda basketbol sahaları, tenis kortları, 
havuzlar, teraslar ve dinlenme alanlarına ev sahipliği 
yapması planlanıyor. 

ÇOCUKLAR VE GENÇLER  

VİRA İSTANBUL’DA ÇOK MUTLU! 
Proje yakınında şu anda 
bir Anadolu Lisesi bir de Fen Lisesi 
bulunmakta. Ayrıca Yaşam Vadisi 
kapsamında, Üniversitekent’ten  
kreşlere çok çeşitli eğitim kurumlarını 
bir araya getiren Eğitim Kompleksi 
sayesinde her yaştan çocuk ve  
genç için sabahları okula gitmek 
sadece 5 dakika sürecek!







KONFOR SENi 
ÇAĞIRINCA...





TAM İSTEDİĞİNİZ GİBİ... 
Vira İstanbul, yaşam alanlarınızı seçmek için 

birçok farklı alternatif sunuyor. 4 -15 kat arasında 
değişen bloklarda yer alan daireler 1+1’den 4+1’e 
değişiyor. Üstelik  3+1 ve 4+1 dairelere 2 otopark 

imkanı sunuluyor. Değişmeyen tek şey ise, her dairede 
asla ödün verilmeyen gün ışığı, konfor ve kalite… Burada 

mevsimlerin dönüşümünü, doğanın ve gökyüzünün 
renklerini yeniden keşfedeceksiniz. 



Özenli mimari, kaliteli isçilik,



ŞIKLIK DOĞASINDA VAR...
Tüm donatıların projeye kattığı değer, bloklara 
uygulanacak mimari çizgiler ve uygulamalarla 
artıyor. Modern tarzıyla dikkat çeken  
Vira İstanbul evleri, teknolojide olduğu kadar  
moda ve dekorasyon anlayışında da günceli 
ve trendleri yansıtıyor. 



En küçük dairede bile 
ferahlik duygusu sizi 
terketmiyor.



TİP A3
3+1

TİP A3
3+1
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