
living the dream...



About
Akbuk

Akbuk is located between Bodrum and Izmir and only 15 
minutes drive from the popular tourist destination of Altinkum/ 
Didim.

The peaceful and tranquil small town of Akbuk has beautiful, 
breathtaking views over the crystal clear water of the Aegean 
Sea and to the Bodrum peninsula. 
Pak-Turk Group (Skyline Akbuk) is located on a land of 35,000 
sq m with a panoramic sea view.
Skyline Akbuk is landscaped in such a way that every property 
will have a sea view, thanks to the inclined ground shape. 

Akbük, Bodrum ve İzmir'in arasında yer alır. Sevilen turistik 
merkez Altınkum/Didim'e arabayla sadece 15 dakika 
mesafededir.
Akbük, sakin ve huzurlı bir sahil kasabasıdır ve bölgesinin 
en güzel manzaralarına sahiptir. Nefes kesen berrak suların 
ardında Bodrum yarım adasını görebilirsiniz.
Pak-Turk Group (Skyline Akbuk) Panoramik deniz 
manzarası olan 35,000 m2 arazi üzerine kuruludur.
Skyline Akbuk, eğimli arazisi sayesinde her konut deniz 
görebilecek şekilde düzenlenmiştir.



Pak-Turk Group

Distance To:

So Why Not Live Your Turkish Dream?

Uzaklık:

O Halde Neden Hayallerinizi Yaşamıyorsunuz?
'

Bodrum Airport 
Izmir Airport 
Altinkum / Didim 
Akbuk (City Centre) 

45
mins
90
mins
15
mins 5
mins

Wonderful climate and maximum oxygen rich atmosphere
near zero humidity and it makes Akbuk indispensable for
health and tourism.

Bodrum Havalimanı 45 dakika
Izmir Havalimanı 90 dakika
Altinkum / Didim 15 dakika Akbuk
(Merkez) 5 dakika

Akbükte nem sıfıra yakındır. Oksijen zengini havası, Akbük'ü
Sağlık turizmi için vazgeçilmez kılmaktadır.

REGNUM LTD



Salt Cave

WHAT IS SALT THERAPY TUZ TERAPİSİ NEDİR?
In regular use; It helps in the treatment of many diseases 
from weight to depression, asthma, kidney stone, 
cardiovascular diseases, migraine to osteoporosis, 
calcification to rheumatism, cancer treatment to diabetes,
psoriasis to eczema.

Düzenli kullanıldığında: Kilo sorunlarından depresyona, 
astım hastalıklarından böbrek taşına, kalp damar 
hastalıklarından migrene, kemik erimesinden kireçlenmeye, 
romatizma, kanser ve şeker hastalıklarının tedavisinde ve 
sedef, egzama gibi cilt rahtsızlıklarında yardımcı 
olmaktadır.
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Sun & Sea

Unique Features

Unsurpassed Luxury Benzersiz Lüks

Benzersiz Özellikler

•Breathtaking view of surrounding mountains, forests and Aegean Sea

•Exclusive gated community living

For those who appreciate the finer things in life, the Pak-Turk Group
(Skyline Akbuk), is the first luxury resort of its kind in the area.

A quiet secluded resort of apartments and detached villas. These prime 
properties are located at the Akbuk Bay only 15 minutes drive to 
Altinkum/Didim.

The key to the design philosophy has been a soothing blend of 
elegance and simplicity that suit individual spaces and lifestyle. Each 
property work in harmony to provide the ultimate comfort in premium 
living.

•Çevredeki dağ, orman ve Ege Denizi'nin nefes kesen manzarası

•Özel ve izole topluluk

Hayatındaki ince detaylara dikkat edenler için Pak-Turk Group
(Skyline Akbuk), bölgede türünün ilk ve tek örneği oldu.

Daireler ve müstakil villalardan oluşan sakin ve huzurlu tesis 
sakinlerine seçkin, lüks yaşamı vaad ediyor.
Tasarımı yapılırken anahtar düşünce, bireysel mekanlara ve 
yaşam tarzına uyan zarafet ve sakinliğin dinlendirici karışımı 
olmuştur. Her konut birinci sınıf yaşam ve en üst düzey konforu 
sağlamak için detaylandırılarak tasarlanmıştır.



Spa

Pools

Botanical
Gardens
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Tesis Özellikleri

Site Specification

Öne Çıkanlar

•Tüm Gayrimenkullerden Muhteşem Deniz
Manzarası Eşsiz Doğa Manzaraları
•Özel Güvenlikli Site
•%85'i yeşil alan olan 35,000 m2 yerleşim alanı
•Toplam 301 adet Daire ve Müstakil Villa özel
havuz ve bahçelere sahiptir.
•Hotel
•Sağlık & Spa, Tuz mağarası, Masaj salonu,
Güzellik salonu, Kuaför, Refleksoloji yürüyüş
yolu, Ozon terapi, Aromaterapi, Yosun

terapisi, Türk hamamı, Sauna ve buhar odası,
Açık havuzlar, Son teknoloji sağlık kulüp ve

fitness tesisleri
•Resepsiyon/Yönetim/Kiralık ofis
•Restoranlar, Kafeler, alışveriş merkezleri,
etkinlik ve Eğlence merkezi
•24 Saat Güvenlik Kamerası

Key Features

•Unique nature landscapes of magnificent sea
view From All Property’s
•Exclusive Gated Community
•35,000 SQ M Land 85% green area
•A total of 301 units Apartment’s & Detached
Villas have private infinity pools & gardens
•Hotel
•Health & Spa, Salt cave, Massage salon,

Beauty salon, Hairdresser, Reflexology walking
path, Ozone therapy, Aromatherapy, Seaweed
therapy, Turkish bath, Sauna and steam room,

Outdoor pools, State-of-the art health club and
fitness facilities
•Reception/Management/Rental office
•Restaurants, Cafes, shopping malls, function
and Entertainment centre
•24 Security CCTV
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Villa
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Apartment
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Apartment
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Designer
Interiors



Indoor & Outdoor 
Living Areas
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A development by

Turkey Contact:
REGNUM OÜ/LTD

Bülent Ginyol, GM
48960 Bodrum / Turkey

www.regnum.ltd | info@regnum.ltd
+90 551 834 68 86
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info@regnum.ltd
+372 712 12 00


