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SIRADIŞI BİR ŞEKİLDE 

HAYATI KEŞFEDİN
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Gizli Kotor Körfezi’nde, benzeri görülmemiş bir güzelliğe ve 
çekiciliğe sahip olan Adriyatik cenneti ile tanışın. Pırıl pırıl 

boğazlarından başlayarak plajlarla dekore edilmiş büyülü dağlık 
kenarlara kadar uyzanan bahsi geçen Adriyatik cenneti eşi olmayan 

bir destinasyon olarak bilinmektedir. Bahsi geçen yer aynı anda hem 
sığınak hem de oyun alanıdır.
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Beklenmedik keşiflerle ve deniz havasının faydalarıyla dolu ışıltılı bir köy olarak inşa 
edilen Porto Montenegro, dünyanın dört bir köşesinden farklı insanları 

çekmektedir. Sözkonusu olan yer, kıyıdaki yaşamı yeniden tanımlamakla birlikte 
yaratıcılığı ve mancera tutkusunu geliştiren lüks bir alandır. Zarif bir yat kulübü, 
hareketli barlar, mükemmel butikler, canlı müzik ve aile eğlenceleri hem ışıltılı 
sokakları süslüyor hem de sizi deniz kenarına çağırıyor. Bahsi geçen ihtişamlı 

ortamın kapısı, fırsat ve dostluk ile birlikte şevktir.

BOKA PLACE 

PROJESİNE HOŞGELDİNİZ



Porto Montenegro’nun yeni mahallesi, hareketlilik ve dostane bir ruh terimlerle 
nitelendirilir. Yemek yemek, alışveriş yapmak ve genel olarak tazelenmek için geniş 

bir olasılık yelpazesi sunan bu mahalle, bağlantı kurma ve paylaşma arzusunda 
bulunan farklı insanların evidir. Boka Place karşılar, rahatlar, enerji ve ilham 
verir- herkesin zevk alacağı bir alandır. Kentsel yaşam kapsamında en iyisini 

sunmak için tasarlanan bu proje, modern yaşam tarzının geliştiği dinamik bir 
yerdir. Diğer sözleriyle Boka Place, Porto Montenegro’nun kıyısında yaşam 

konseptini zenginleştiren projedir. Bu noktada çocukların oynayacağına, 
arkadaşların buluşacağına, ailelerin büyüyeceğine ve herkesin mutlu olacağına 

uygun olan bir topluluğu yaratmak için tüm nesiller bir araya gelmektedir. Daha 
iyi bir hayatın peşindelerdir. Böyle bşr ortamda renkli günler, sanatsal sergileri 

takip ederek, hareketli kafelerde dinlenerek veya spor salonunda egzersiz yaparak 
eğlenceli bir şekilde geçirilir. Burda her içgüdüyü tatmin eden ve her ruh haline 
uygun olan etkinlikler vardır. Dinlemek için bir yatak veya dans etmek bir sahne 

her ikisi de kolay bulunur.

NEŞE VE HEYECAN DÜNYASI
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BOKA PLACE
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Boka Place, Porto Montenegro olarak bilinen popüler sahil köyünün 
cazibeliğine ve ihtişamına bakan bir konumda bulunmaktadır. Kotor 

Körfezi’nden uzak, ama yine de sihirli deniz manzarası ile dolu olacak kadar 
yeterince yakın olan bu konum, kentsel yaşamın Adriyatik Denizi’nin 

muhteşem doğasıyla buluştuğu yerdir. 

PORTO MONTENEGRO’NUN VE 

SIRADIŞI BİR HAYATIN GİRİŞ KAPISI
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Heyecan verici maceralarla dolu olan bu kentsel bölgeyi keşfedin ve günlük hayatın 
koşturmasına katılın. Boka Place mahallesinde yaşam, insanların buluştuğu ve yeni 
enerji oluştuğu yerde daha doğrusu merkez meydanın etrafında organik bir şekilde 

akmaktadır. Mahallede bulunan mekanlar sizi arkadaşların eşitliğinde olağanüstü bir 
konforda oturmaya, gülmeye ve oynamaya çağırmaktadır. Bahsi geçen mahallede 
Kerzner International’ın wellness konsepti ile dolu olan oteli SIRO’dan, butik, 

pop-up galeriler ve çeşitli eğlence merkezine kadar tüm arzuları ve kaprisleri tatmin 
etmek için ihtiyacınız olan her şey vardır. 

ORTAKLIK VE HEVES 

İLE DOLU MAHALLE
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Boka Place, sosyal etkinlikleri hem teşvik eden hem de yönlendiren mimari 
tasarımla, topluluk bağlarını ve ilişkilerini kalıcı bir şekilde sürdürmektedir. 

Merkez meydan, hem mahallenin odak noktası olarak hizmet eder hem de kentsel 
yaşamın açık hava etkinliklerle buluştuğu noktadır. Diğer bir deyişle merkez 

meydan, insanların su elemanları ve yapraklı alanlar arasında buluştuğu heyecan 
verici bir yerdir. Akışkanlar mühendisliği, kıskandıran arkadaşlık ve aidiyet 

duygusu yaratmakla birlikte özgürlik hissi ve nefes alma alanı sağlamaktadır. 

MEKANSEL ZEKA VE TASARIM 

YOLUYLA YARATILAN 

UNUTULMAZ ANLAR
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Sahil hayatının üzerinde süzülen sözkonusu olan mahallede, şehirsel mimarlığı ve 
nefes kesen açık hava mekanlar yaratıcılık ilkesine tamamen yeni bir boyut 

getirmiştir. İç mekanlarda ise doğal ışık, gün batımın güzelliği ve yeşilik 
dolanmaktadır. Botanik bahçeleri, hoş bir rahatlama ortamı yaratmak adına cam ve 
taştan yapılan alanları yumuşatmaktadır. Aslında bu bahçeler rahatlamak için ideal 
bir sığınaktır. Yansıtıcı havuz, merkezi alanların hareketliliği ile karşılaşarak, havayı 
soğutmak ve ruhu heyecanlandırmak için tasarlanmıştır. Çeşitli çiçeklerle süslenmiş 
yürüyüş yolları, herkesin kendi yöntemi ile resmedebileceği olağanüstü tecrübeler 

için bir tuval sağlamaktadır. 

CANLANDIRAN VE UYANDIRAN 

BOTANİK MEKANLAR
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AIT OLMAK
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Kendinizi bu kentsel alanın ortasında devam eden şık bir rahatlık ve esenlik ile 
dolu hayatın akışına bırakınız. Bu yerde müşterilerimizin bilgilerine sadece zengin 
olanaklar değil, ruhu şımartan yaşam tarzı ve fevkalade hizmetler sunulmaktadır. 

Modern dünyanın karmaşıklıklarından arınmış, ama yine de mimari tasarım 
açısından tam anlamıyla çağdaş olan SIRO tarafından yönetilen veya özel konutlar 

arasında seçim yapılabilmektedir. Konut içerisi yaratıcılık üretme amaçlı yeni ve 
temiz tuvallerdir. Dışarda ise komşularla zenginleştirici bağlantılar kurma fırsatı 

sağlayan ortak alanlar bulunmaktadır.

HAYATIN EN AZ GÜNLÜK 

YAŞAMIN KADAR GÜZEL 

OLAN YER
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Açık plan yaşam alanları, aynı anda hem sakınleştırıcı hem de canlandırıcı ışıkla 
doludur. Güneş ışığıyla uyanan balkonlar, Porto Montenegro lüks yat 

limanından oluşan ve hayranlık uyandıran manzaraları sunmaktadır. SIRO 
tarafından yönetilen konutlar, mimari tarzına gizlice yerleştirmiş fitness 

öğeleriyle refahınızı savunmak için tasarlanmıştır. Boka Place’in özel konutları 
ise zarif yollarla, gizli bahçelerle ve sonsuzluk havuzu ile lüks yaşama yeni 

ufuklar açmaktadır. 

SEZGİSEL EVLER DOĞAL 

IŞIKLA BÜYÜYOR
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KONUTLAR

SIRO tarafından yönetilen 144 konut giriş kapısının önünde fitness ve sağlıklı yaşam 
tesisleri bulunmaktadır

69 özel konutun özelliği sonsuzluk havuzuna özel erişime sahip olmasıdır

Bu daireler, Porto Montenegro’nun M-Residences kiralama yöntemi ile 
yönetilebilmektedir. 

SIRO tarafından yönetilen konut sahipleri havuza, spor salonuna, buhar odasına ve 
wellness merkezine erişimden yararlanacak

Hem SIRO tarafından yönetilen hem de özel konutlar: stüdyolar; bir, iki veya üç 
odalı daire; dubleks ve çatı katı dairesinden oluşan seçim olasılığı sunmaktadır

Açık plan yaşam alanları, tabandan tavana cam pencere olarak tasarlanmıştır

Açık yaşam alanları Posto Montenegro yat limanına, Boka Körfez’e ve dağlara bakan 
etkileyici bir manzaraları sunmaktadır

Beş bina yer altı garajına ve otoparka doğrudan erişim ayarlarına sahiptir

190,000 EUR’dan başlayan stüdyolar

265,000 EUR’dan başlayan tek odalı daireler

347,000 EUR’dan başlayan iki odalı daireler

Çatı katı POA 
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FERAHLAMAK
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Boka Place’in kalbinde, dönüştürücü sosyal alanlarıyla birlikte fitnes  ve 
restoratif esenlik stüdyoları kapsayan 360° canlılık merkezi SIRO yer 

almaktadır. Burda kişisel performansı yükselten ve benzer fikirleri besleyen 
insanları yakınlaştıran bir ortam yaratılmaktadır. İyi hissettiren yiyecekler, 

meyve suyu laboratuvarı ve panoramik bir çatı katı barı, bu manyetik 
destinasyonun canlılığını artırmaktadır. Sonuçta SIRO basit bir adres 

olmaktan ziyade bir yaşam tarzı ve bilinen bir topluluktur.

ZİNDELİK İÇİN DOĞRU 

DESTİNASYON
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Yüksek performansa hoş geldiniz. SIRO’nun profesyonel fitness merkezi, 
optimum kişisel gelişimi sağlamak için tasarlanmış bulaştırıcı ve çekici bir 
atmosfere sahiptir. SIRO markası arkasında duran seçkin eğitmenler, son 
teknoloji ekipmanlar, yoga stüdyoları ve ikonik bir ‘deneyim kutusu’ yeni 

fitness tutkunlarını yakalayacak ve en seçici köklü sporcuları bile etkileyecektir. 

YÜKSEK PERFORMANSLI STÜDYO 

FİTNESS TEKNİKLERİ YENİ 

SEVİYELERLE BULUŞTURUR
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Kızılötesi sauna, yüzdürme tankı, kriyoterapi odası ve performans odaklı tedaviler 
sunan iyileşme laboratuvarı ile SIRO, sakinliği ve zindeliği yenileştirmektedir. 

Sokaktan veya enerjik bir ortamdan çıkın ve yeni bir rahatlık duygusu ile 
sarmalanmış hissedin. Yıl boyunca antrenman yapmanıza veya yazın sıcağında 

dinlenmenize olanak tanıyan açılır kapanır bir çatı altında 20 metrelik bir havuz 
ve jakuzi alanı keşfedin. Sonsuz bir ilham kaynağı olan SIRO, düşündüğünüzden 

daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 

SAF, KESİNTİSİZ ZİNDELİK 

DUYGUSUNDAN OLUŞAN 

CENNET
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SIRO

360° canlılık merkezi olarak bilinen SIRO yönetilen konutlar, otel odaları, özel 
sağlık ve yaşam tarzı teklifleri sunmaktadır

Dört binada 240 anahtar vardır, bunlardan 96’sı otel odası ve 

144’ü yönetilen konuttur

Çift katlı lobi, iyi hissettiren yiyecek ve içecek konseptleri, çatı katı barı, interaktif 
sosyal alanlar, konsept perakende ve ortak çalışma alanları

Yüksek performanslı fitness stüdyosu, özel ekipmanların yanı sıra egzersiz, yoga ve 
dans için stüdyolar sunmaktadır. Ayrıca, kulüp tarzı aydınlatma ve ses efektlerinin 

yanı sıra çarpıcı bir XL ekrana sahip etkileyici bir stüdyo olan ikonik ‘deneyim 
kutusu’ konseptinden de bahsetmek gerekmektedir

Sağlıklı yaşam merkezinde canlandırma tedavi odaları, kızılötesi sauna, yüzdürme 
tankı, kriyoterapi odası, meditasyon sığınağı ve dinlenme laboratuvarı da yer 

almaktadır

Açılır kapanır bir çatı altında 20 metrelik havuz ve jakuzi



ZEVK ALMAK
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Boka Place mahallesinde devamlı bir şekilde büyüyen kafe ve restoran 
koleksiyonundan yeni tatları ve lezzetleri keşfedin. Çağdaş gelişimin sembolü olan 
bu merkez, sadece arkadaşların buluşma noktası veya bir yaşam tarzı değil, kalıcı 
bir kültürdür. Rafine mutfağından rahat öğle yemeklerine kadar veya uluslararası 
spesiyalitelerden zamansız klasiklere kadar her yaşa ve her zevke uygun lezzetler 
vardır. Aileler ve arkadaşlar masalarda yerlerini alırken, mutfak buluşmalar ve 

keyfli vakitler herkese servis edilmektedir.

GASTRONOMİK YOLCULUKLAR 

VE EĞLENCELİ MACERALAR
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Boka Place mahallesinde, yüksek kaliteli yiyeceklerin ve hatta otomotiv galerilerinin 
yanında en sevdiğiniz günlük spor, moda, ayakkabı ve aksesuarların tümü 

bulabilirsiniz. Akdeniz ikliminden yararlanan bu alışveriş merkezi, Boka Place’in 
rekreasyonel merkezidir. Ana süpermarket taze ürünler, fırından sıcak ekmekler, 

paketlenecek taze hazırlanmış yemekleri teklif etmekle her anlamda kolaylık 
sağlamaktadır. Hafta sonları boyunca merkez meydan, etlerden peynirlere veya 

boyalı sanat eserlerinden ışıltılı ıvır zıvırlara kadar her şeyi sergileyen yerel tüccarların 
yoğun bir merkezine benzemeye başlamaktadır. Uzaktan gelen ziyaretçiler, canlı 

müzik ve hafif  kahkahalar eşliğinde öğle yemeğe çıkmadan önce yeni kültür eserleri 
incelemek için burada buluşmaktadır.

SINIRLARI TANIMAYAN 

PERAKENDE ALANLARI
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Yelken yapmadığınız veya Tenis oynamadığınız zamanlarda, gençler veya yaşlılar fark 
etmez herkes için sayısız etkinlik vardır. Orneğin tırmanma duvarı adrenalin arayanlara 
heyecan verirken ve çocukları eğlendirirken, etkileşimli sanat gösterileri alanı heyecanla 

süslüyor ve herkes için büyük bir zevk yaratıyor. Çok katlı sinema, hava durumu ne 
olursa olsun tüm aile için yıl boyunca eğlence sağlar. Ayrıca çok sayıda çocuk oyun 
alanı, butiklere ve kitapçılara göz atmak veya kahve içerek hayat akışını izlemek için 
boş zaman lüksünü sağlar. Boka Place mahallesine sürekli değişen manzarasına her 
seferinde yeni bir boyut kazandıran bir sürü pop-up deneyimi mevsimler boyunca 

gelir-gider ve bu şekilde yenilenen bir büyü sunar.

GÜNÜNÜZÜ ZENGİNLEŞTİREN 

ETKİNLİKLER
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Açık alışveriş merkezi, spor ve moda butikleri, şehir caddesi tasarımcıları, pop-up deneyim 
mağazaları, araba ve motosiklet galerileri ve ev eşyaları satış mağazalarını içerir

Alışveriş merkezi, büyük bir süpermarket ve çok ekranlı lüks sinema kompleksiyle bağlantılıdır

Kahveden kokteyllere veya hazır salatalardan lüks akşam yemeklerine kadar zengin lezzet 
deneyimlerle dolu bir alan

Eğlence mekanları arasında kapalı tırmanma duvarı, hafta sonu pazarları, çocuk oyun alanları, 
etkileşimli sanat sergileri ve pop-up etkinlikler ve deneyimlerden oluşan bir takvim 

bulunmaktadır

YE, ALIŞVERIŞ 

YAP VE OYNA



SIRADIŞI ANLAYIŞININ 

BİR PARÇASI OLUN
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Engebeli dağlar ve gök mavisi sular arasında sıkıştıran, beklenmedik bir yaratıcılık ve 
yeni macera yeri oluşturan, kıyıda yaşam fikrini yeniden icat eden parıldayan sahil 

limanıdır. Güzelliğin ve ruhun oyun alanına dönüştürülmüş eski bir deniz üssü 
çevresinde sıradışı bir yaşamın peşine düşen insanlarla karşılaşacaksınız. Dünyanın 

önde gelen sanat, yenilik, ticaret ve cazibe merkezlerinden ilham alan ve yine de kendi 
kişiliğini üstlenen bu hedef, gerçek simya, gösteri ve şevk için organik bir kaynaktır. 
Dünyanın önde gelen sanat, yenilik, ticaret ve cazibe merkezlerinden ilham alan ve 
yine de kendi ‘kişiliğini’ geliştiren bu destinasyon, gerçek duygular için organik bir 

kaynaktır. Bir zamanlar gemiler restore edildiği yerde, günümüzde eşsiz anlar 
yaratılıyor. Lüks perakende alanlarıyla çerçevelenmiş ışıltılı bir marinadan zarif beş 
yıldızlı Regent Hotel, Knightsbridge Schools International ve 360° canlılık SIRO 

merkezine kadar gelişen burası ihtişamın doğal bir yeridir.

SIĞINAK VE OYUN ALANI



58 59

Uzun zaman boyunca Karadağ’ın çekiciliği ve güzelliği yerel halkına ve komşu 
ülkelerine özel kalmıştır. Ancak bu ülkenin sahip olduğu eşsiz özellikleri dünya çapında 

duyulduğunda Karadağ, ışık hızıyla seçkin destinasyon ve sehayat merkezi haline 
gelmiştir. Adriyatik’in kristal berraklığındaki sularına dramatik bir şekilde düşen dağlarla 
çevrilmiş Karadağ sahili, enfes manzara ve büyüleyici fırsatlarla doludur. Antik duvarlar, 
kireçtaşı ve çakıllı plajlardan gururla yükselirken şirin adalar deniz mağaraları tarif edilen 

bu ihtişamı sadece artırıyor. Karadağ, doğal güzellikleri ve muhteşem manzaraları 
barındıran bir yerdir. Aslında Karadağ, sıradışı ve olağanüstü olan her şeyin evidir.

AVRUPA’NIN GİZLİ CEVHERİ



STOCKHOLM
2:50 hrs

COPENHAGEN
2:15 hrs

WARSAW
1:20 hrs

VIENNA
1:30 hrs

MONTENEGRO

OSLO
3:00 hrs

BERLIN
1:50 hrs

HELSINKI
3:00 hrs

ST PETERSBURG
3:00 hrs

MOSCOW
2:45 hrs

KIEV
1:30 hrs

BAKU
3:15 hrsISTANBUL

1:45 hrs

ATHENS
1:00 hrs

ROME
1:10 hrs

ZURICH
2:00 hrs

MADRID
2:45 hrs

PARIS
2:40 hrs

LONDON
2:50 hrs

DUBLIN
3:15 hrs

DUBAI
5:30 hrs

DUBROVNIK* 

*Dubrovnik, 1:00 hour road transfer

60 61

Yüzyıllar boyunca Boka Körfezi, Venedik gemilerine hizmet veren 
hareketli bir limandı. Avrupa’nın giriş kapısında veya Asya’ya yol açan 

geçitte bulunan Karadağ, adalar ve ışıltılı limanlarla dolu 295 km’lik kıyı 
şeridinin evi olan bir Adriyatik mücevheridir. Günümüze kadar 

Yunanistan ve Hırvatistan’daki geleneksel Akdeniz alanlarına kolay 
erişim sayesinde Karadağ, denizciler ve okyanus sevenler için popüler bir 

destinasyon olmaya devam etmektedir. 

ADRİYATİK DENİZİN 

KÖRFEZİNDE YER ALAN
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Yatırım yoluyla Vatandaşlık Programı vasıtasıyla Karadağ vatandaşı olun. Bahsi 
geçen program, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan tüm yabancılara açıktır. 
Yatırım yoluyla Vatandaşlık Programı, yatırım (hükümet tarafından yönetilen 
geliştirme fonuna bağış veya belirli bir mülkün satın almsı) karşısında eşsiz bir 
fırsat olan Karadağ pasaportu ortaya koymaktadır. Karadağ Schengen bölgesi, 

Rusya ve Türkiye dahil 124 ülkeye vizesiz giriş olasılığında faydalanan bir 
devlettir. Ayrıca 2025 yılına kadar tam üyelik hedefine ulaşmak için hazırlayan 

Karadağ AB’ye aday ülke statüsüne sahiptir. Bu bilgiler göz önünde 
bulundurulduğunda Karadağ’a yatırım, bir ailenin geleceğine yatırım anlamına 

geldiği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Karadağ vatandaşı olarak ek avantajdan 
da yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.

Yatırım yoluyla vatandaşlık programı, mülk ödeme koşulları veya Karadağ’ın vergi 
sistemi ile ilgili fazla bilgi için lütfen Porto Montenegro’nun satış ekibi veya 
Yatırım yoluyla vatandaşlık programının yetkili acentesi ile iletişime geçin.

YATIRIM YOLUYLA 

VATANDAŞLIK PROGRAMI
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The enclosed particulars are set out as a general outline to intending Purchasers or Lessees for guidance purposes only and do not 
constitute any part of an offer, conditional offer or contract. All internal and external images of Boka Place used, including computer 
generated images and photography, are for illustrative and indicative purposes only and may vary. Porto Montenegro Group of 
companies reserve the right to change the enclosed particulars without notice. All publication rights reserved Porto Montenegro ©.

CONTACT

Adriatic Marinas D.O.O.
Obala bb 85320

Tivat
Montenegro

Tel +382 (0) 32 661 059
Boka Place Sales - bokaplace@portomontenegro.com

General Sales - sales@portomontenegro.com

www.portomontenegro.com


