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Alışveriş merkezleri, eğitim ve sağlık 

kurumlarının hemen yanı başında bulunan 

Toya Vista, merkezi lokasyonu ile metrobüs 

durağı ve E-5 Karayolu’na dakikalar içinde 

ulaşma olanağı sağlıyor. Avcılar İDO iskelesine 

5 ve Atatürk Havaalanı’na sadece 10 dakikalık 

mesafesiyle sizi hayatın merkezine taşıyor.*

Her yere yakın konumunuz
        yaşamınızdaki huzurunuz
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TOYA VISTA’DAN DAİRENİZİ

HEMEN SEÇİN

%1 PEŞİN

Merkezi konumuyla E-5 ve metrobüse yürüme mesafesinde, ister deniz ister göl manzaralı, geniş yeşil 
alanları ve sosyal olanaklarıyla Toya Vista’nın üstün konforuyla tanışmak için fırsatı kaçırmayın!
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* Belirtilen süreler bilgi amaçlı olup, trafik ve yol durumuna göre değişiklik göstermektedir.



Göl, deniz ve siz
     aynı sosyal tesistesiniz

Her şey 
     çocuklar için

Her an güvende, 
     her an huzurlu hissedin

Toya Vista, sosyal yaşamınızın standartlarını kelimenin tam anlamıyla 
yükseltiyor. Terasın ister kafeteryasında denize karşı kahvenizi yudumlayın, 
isterseniz fitness salonunda formunuzu koruyun veya bay-bayan 
buhar odasında rahatlayın. Masmavi gökyüzü altında havuz keyfi ise 
sizi tüm sorunlardan uzaklaştıracak.           

Toya Vista, sadece büyüklerin değil çocukların da hayal edeceği her 
özelliğe sahip. Parkta, yeşille iç içe oyun ve aktivite alanlarında 
çocuklarınız hem eğlenerek huzur içinde vakit geçirecek, hem de 
doğaya yakın olmanın verdiği mutlulukla büyüyecek.

Toya Vista’nın 7/24 kontrollü araç ve yaya giriş çıkışı, uzman güvenlik 
personeli, özel kapalı otoparkları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi 
ve her dairedeki görüntülü interkom donanımı ile güven içinde bir 
yaşamın tüm rahatlığı hayatınıza yansıyacak. Aklınızda huzurdan, 
mutluluktan ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmaktan başka 
hiçbir şey olmayacak.

    Yaşamınıza 
hayal ettiğiniz açıdan bakın,

     Toya Vista’dan

Yaşadığınız yerde bir tarafta önünüze 

masmavi bir çarşaf gibi serilmiş 

Marmara Denizi’nin eşsiz 

manzarasını, diğer tarafta ise denizi 

kıskandırırcasına uzanmış bir göl 

gördüğünüzü hayal edin… Eğer Toya 

Vista’da yaşıyorsanız, bu hayali 

gerçeğe dönüştürmek için tek 

yapmanız gereken çevrenize bakmak 

ve manzaranın keyfini çıkarmak...

Aileniz için
en iyisini
seçin

Mutlu yaşamın
sırrı Toya Vista ile 
ortaya çıktı
Ailenizle birlikte mutlu bir hayat 

sürmeniz için tüm ayrıntıların 

düşünüldüğü, 2+1 ve 3+1 daire 

seçeneklerine sahip Toya Vista’da, 

güneşin her sabah ilk sizin yuvanızı 

aydınlattığını hissedeceksiniz. Eşsiz 

bir manzaraya sahip terasında yer 

alan sosyal tesislerde ve yeşile olan 

özleminizi giderecek aktivite 

alanlarında, beklentilerinizin    

ötesinde bir yaşamı keşfedeceksiniz.


