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Akacan Holding olarak 20 yılı aşkın süredir müşterilerimiz için benzersiz ve ilham 
verici yaşam alanları yarattık ve yaratmaya devam ediyoruz. Kendini işine adamış 
profesyonellerden oluşan bir ekibiz. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe sahip 
olduğumuz tecrübemizle, yatırımcılarımıza her zaman en yüksek kazancı sağladık. 
Herkesin rahat, şık ve işlevsel bir ev ve değerli bir yatırıma sahip olmasına her 
zaman inandık. Bunun için müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan 
ve aşan yaşam alanları yarattık. Ekibimizin, inşaat sektöründe mümkün olanın 
sınırlarını zorlama konusundaki azmi, yenilikçiliğe açıklığı ve mükemmelliği olan 
tutkusu sayesinde Girne’nin imza projelerinin altında hep Akacan Holding ismi 
olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de her zaman yenilik ve kendi mükemmellik 
standartlarımızı aşmak için çalışmaya devam ediyoruz.

As Akacan Holding, we have been creating unique and inspiring living spaces 
for our customers for over 20 years, and we continue to do so. We are a team 

of dedicated professionals. With our experience in the construction and real 
estate industry, we always provide the highest return on investment for our 

investors. We always believe that everyone deserves to have a comfortable, 
stylish, and functional home and a valuable investment. That’s why we create 

living spaces that meet and exceed our customers’ needs and expectations. Our 
team’s passion for pushing the boundaries of what is possible in the construction 

industry, as well as its openness to innovation and excellence, has always been 
the name of Akacan Holding under the signature projects of Kyrenia. Just like 
yesterday, we continue to work today to always innovate and exceed our own 

standards of excellence.

Akacan Holding



Welcome to the Akacan Premium project, 
the crown jewel of Akacan Holding. 

At Akacan Holding, we are committed to providing our customers 
with the highest quality products and services. Our Akacan Premium 

project, located in one of the best spots in Kyrenia, demonstrates our 
dedication to excellence. From design to the finest details, we have 
carefully created a peaceful and secure living space that is sure to 

exceed our customers’ expectations. 

We invite you to join us in this venture and invest in the Akacan 
Premium project, which we believe will be a win-win for everyone 

involved. 

Thank you for choosing Akacan Holding and we look forward to 
welcoming you to your new home at the Akacan Premium project.

Akacan Holding’in incisi olan 
Akacan Premium projesine hoş 
geldiniz. Akacan Holding olarak, 
müşterilerimize en yüksek kaliteli 
ürünleri ve hizmetleri sunmak için 
kararlıyız. Girne’nin yeni cazibe 
noktası olacak Akacan Premium 
projemiz, mükemmelliğe olan 
bağlılığımızın bir göstergesidir. 

Trust In The Excellence Of 
Akacan Premium

Bulut AKACAN

Sizler için tasarımdan nüanslara kadar her ayrıntı dikkatle 
düşünülmüş, güvenli bir yaşam alanı yarattık. Bu güne kadar 
gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde yatırımcılarımıza sağladığımız 
kazancı, şimdi yeni projemiz olan Girne’nin son on katlı projesi Akacan 
Premium ile sizlere sunuyoruz. Akacan Premium sahip olduğu eşsiz 
özellikleri ile bir inşaat projesinin çok ötesinde. 

Yeni projemizde yanımızda olduğunuz ve Akacan Holding’i seçtiğiniz 
için teşekkür ederiz ve Akacan Premium projesindeki yeni evinize 
şimdiden hoş geldiniz.
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Pioneering Style and Comfort

At Akacan Holding, we are committed to 
delivering the highest quality products and 
services to our customers, and the Akacan 
Premium project is a testament to that 
commitment. We have worked tirelessly to 
create a peaceful and secure living environment 
that is truly one of a kind, offering a unique 
living space that is unmatched in Cyprus. 

Akacan Premium is the only one in Kyrenia 
with a hotel concept, allowing the purchased 
apartment to be rented out on a daily basis. 
The expected return on investment for the 
Akacan Premium is planned to be within 5-7 
years. 

Akacan Holding olarak, müşterilerimize en 
yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleri sunmayı 
her zaman taahhüt ediyoruz ve Akacan 
Premium projesi bu taahhüdümüzün bir 
göstergesidir. Eşsiz bir yaşam alanı yaratmak 
için çok çalıştık ve Kıbrıs’ta eşi benzeri olmayan 
bir yaşam alanı ortaya çıkardık.

Akacan Premium, Girne’de otel konseptine 
sahip tek projedir ve bu sayede satın alınan 
daire günlük olarak kiraya verilebilir. Akacan 
Premium projesine yatırım yapmak, sadece bir 
ev sahibi olmak değil, Girne’de yeni bir yaşam 
tarzını benimsemek anlamına da gelebilir. Bu 
projede beklenen geri dönüş süresi 5-7 yıl 
olarak planlanmıştır.

Öncü Stil ve Konfor

Eşsiz Bir Yaşam Deneyimi
A Unique Living Experience



Akacan Premium, Girne’nin merkezinde 
yer alır. Fitness merkezinden alternatif 
spor alanına, dans stüdyolarından spa’ya 
kadar, Akacan Premium’da herkes için 
bir şeyler var. Konumumuzun konforu 
sayesinde, Girne’de sunulan tüm olanaklara 
kolayca erişebileceksiniz - üniversiteler ve 
hastanelerden muhteşem plajlara ve Girne 
Limanı size sadece 5 dakika uzakta. Akacan 
Premium projesine yatırım yapmak sadece ev 
sahibi olmak değil, Girne’nin kalbinde yeni bir 
yaşama adım atmaktır.

Akacan Premium is located in the center of 
Kyrenia, and offers you a variety of facilities 
and activities designed to help its residents 
make the most of their time in this beautiful 

and vibrant city.  From the fitness center and 
alternative sports area to the dance studios 
and spa, there is something for everyone at 

the Akacan Premium. And with its convenient 
location, you’ll be able to easily access all that 
Kyrenia has to offer – from the universities and 
hospitals to the stunning beaches and ancient 
ruins. Investing in the Akacan Premium project 

is not just about owning a home – it’s about 
embracing a new way of life in the heart of 

Kyrenia.











Kıbrıs’ın kuzey kıyısında yer alan Girne, KKTC’nin en güzel ve canlı şehirlerinden biridir. 

Çarpıcı plajları, antik kalıntıları ve canlı kültürü ile gerçek bir cazibe noktasıdır. Girne, 
üniversiteleri, sağlık kuruluşları, turistik cazibesi ile hem yaşamak hem de yatırım 
yapmak için en doğru adrestir. 

Girne’de herkes için bir şeyler vardır, ister sahilde dinlenmek, ister şehrin zengin 
tarihini keşfetmek, ister yerel mutfağın tadını çıkarmak isteyin aradığınızı burada 
bulacaksınız.

Kıbrıs’ın İncisi : Girne
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Located on the north coast of Cyprus, Kyrenia is one of the most 
beautiful and vibrant cities in Northern Cyprus. 

With its stunning beaches, ancient ruins, and lively culture, Kyrenia is 
a true attraction. With its universities, healthcare facilities, and tourist 

appeal, Kyrenia is the perfect place to live and invest. 

There’s something for everyone in Kyrenia, whether you want to relax 
on the beach, discover the city’s rich history, or taste the local cuisine, 

you’ll find what you’re looking for here.

Pearl of The Cyprus : Kyrenia
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Akacan Premium projesi, Kıbrıs’ta sağlık ve wellness’ın zirve noktası olacak. Dünya standartlarındaki 
fitness alanımız, kardiyovasküler ve güç antrenmanı ekipmanlarının yanı sıra çeşitli grup egzersiz 
sınıfları ile sizi harekete geçirecek. Sağlıklı ve aktif kalmak için İhtiyacınız olan her şeyi burada 
bulacaksınız.

Experience the ultimate destination for health and wellness at the Akacan Premium project. Our 
state-of-the-art fitness center features a wide range of cardiovascular and strength training 

equipment, as well as a variety of group exercise classes to keep you moving. Find everything you 
need to get in shape and stay healthy.

Fitness devrimi, Akacan Premium’da
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Akacan Premium fitness merkezi, Kıbrıs’ın en büyük kapalı alanına sahip, son teknolojiye sahip ekipmanları ve atletizm pisti ile spor yapmamak için 
bahaneniz kalmayacak. Ayrıca, bireysel antrenman için ayrılmış alanımız ve deneyimli eğitmenlerimiz sayesinde hedeflerinize ulaşmanız kolay olacak. 
Akacan Premium projesi’nde sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürme imkanını kaçırmayın

The Akacan Premium fitness center is set to be the largest indoor space in Cyprus, equipped with the latest technology and an athletics track to 
eliminate any excuses for not working out. Our dedicated area for personal training and experienced instructors make it easy to achieve your fitness 

goals. Don’t miss out on the opportunity to live a healthy and active lifestyle at the Akacan Premium project.

Box Your Way To Victory



Akacan Premium projesi’nde uzak doğu sporlarının heyecanını yaşayın. Boks ringi ve diğer ekipmanlarıyla donatılmış bu alan, 
deneyimli koçlar tarafından denetlenmektedir.. Akacan Premium boks ringlerinde içinizdeki savaşçı ortaya çıkacak.

Experience the thrill of martial arts training and competitions at the alternative sports area. Equipped with a boxing ring and 
other equipment, this area is supervised by experienced coaches who can help you develop your skills and achieve your 

goals. You’ll find everything you need to stay active and engaged at the Akacan Premium rings.
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Bizimle Akacan Premium’da dans 
edin! Ne yapabileceğinizi görmek için 
sabırsızlanıyoruz.

Join us at Akacan Premium to dance 
your heart out – we can’t wait to see 
what you’re capable of.

Dans Edin ve Dinlenin
Dance and Unwind



İster deneyimli bir dansçı olun, isterseniz sadece günün 
stresini atmak için kendinizi müzik ve ritmin kollarına bırakın. 
Modern dans, bale hatta pole dance studyolarımız ile kendinizi 
dilediğiniz gibi ifade edin.

Whether you’re an experienced dancer or just looking to 
unwind to the beat, our modern dance, ballet, and pole dance 
studios at Akacan Premium offer the freedom to express 
yourself through movement. 

Ritminizi Bulun

Find Your Rhythm



Our modern Yoga and Pilates studios provides top-of-the-line equipment and experienced 
instructors for all skill levels. Enjoy a variety of classes and reach your fitness goals. 

Modern Yoga ve Pilates stüdyomuz, tüm yetenek seviyelerine uygun deneyimli eğitmenler ve en 
kaliteli ekipmanlar sunmaktadır. Çeşitli sınıfların keyfini çıkarın ve zinde kalın.

Vücudunuzda ve 
Zihninizde Denge Bulun

Find Balance in 
Body and Mind 
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Akacan Premium projesi olarak, çocukların büyüyüp 
öğrenebilecekleri güvenli ve yaratıcı bir ortamın önemini biliyoruz. 
Bu nedenle, deneyimli, sevecen ve profesyonel ekiple çalışan 
yüksek kaliteli bir çocuk bakım merkezi yarattık. Çocuklarının 
zihinlerini ve vücutlarını uyaracak ve önemli sosyal ve duygusal 
beceriler geliştirecek eğitsel ve eğlenceli etkinlikler sunuyoruz. 
Ebeveyn olarak, çocuğunuzun işte veya başka etkinliklerle meşgul 
olduğunuz sürece en iyi bakımı alacağından emin olabilirsiniz.

Çocuklarınız Bizimle Güvende
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We understand the importance of providing 
a safe and nurturing environment for young 
children to grow and learn. That’s why 
we have created a high-quality daycare 
center staffed by experienced and caring 
professionals. Our center offers a range 
of educational and recreational activities 
designed to stimulate children’s minds and 
bodies and help them develop important 
social and emotional skills. As a parent, you 
can trust that your child will receive the best 
possible care while you are at work or busy 
with other activities. Our daycare center is 
just one way that the Akacan Premium project 
is committed to creating a supportive and 
fulfilling community for all of our residents.

Trusted Childcare for 
Peace of Mind
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Akacan Premium projesi, sakinlerinin dinlenmesi ve gevşemesi için tasarlanmış çeşitli dinlenme ve 
sağlıklı yaşam tesisleri sunmaktadır. 

Spa ve Türk hamamı, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp enerjinizi toplayabileceğiniz huzurlu ve 
lüks bir ortam sunuyor. Spa ve Türk hamamımızda rahatlayın, yenilenin ve gevşeyin. 

Özel odalar da dahil olmak üzere farklı masaj teknikleri için tasarlanan çok sayıdaki  masaj 
odalarımızda rahatlamanın ve yenilenmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Akacan Premium’da kendinizi 
şımartmak  için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulacaksınız.

Kendinizi Şımartın







The Akacan Premium project offers a range of recreational and wellness facilities that are designed 
to help residents relax and unwind. 

The spa and Turkish bath provide a peaceful and luxurious environment where you can escape from 
the stresses of daily life and recharge your batteries. Our spa and Turkish bath offer the perfect 
place to relax, rejuvenate and unwind. With massage rooms for different massage skills, including 
private rooms, you can experience the ultimate relaxation and rejuvenation at the Akacan Premium. 

You’ll find everything you need to pamper yourself and restore your sense of balance and well-
being, all in one convenient location at the Akacan Premium.

Indulge in the Ultimate Pampering Experience
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Rahatlamak ve gevşemek için mükemmel bir yer mi arıyorsunuz? Keyfini çıkarabileceğiniz bir 
değil İKİ havuzu bulunan Akacan Premium projesinden başka bir yere bakmanıza gerek yok. Açık 
havuzumuzda, güneşin tadını çıkarın ve kristal berraklığında suya dalarak rahatlayın. Havanın ideal 
olmadığı zamanlarda ise kapalı havuzumuz serinlemek için her zaman harika bir seçenektir. Öyleyse 
neden bekliyorsunuz?

Lükse Dalın
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Looking for the perfect place to relax 
and unwind? Look no further than the 
Akacan Premium project, where we have 
not one, but TWO pools for you to enjoy. 
Our outdoor pool is the perfect place to 
soak up the sun and take a dip in crystal-
clear water. And when the weather isn’t 
ideal, our indoor pool is always a great 
option for a refreshing swim. 
So why wait? 

Dive Into Luxury
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Yaşamınızı daha kolay ve konforlu hale getirmek 
için birçok hizmet sunuyoruz. Araba yıkama, 
ev temizliği, teknik yardım ve market teslimatı 
gibi hizmetlerimiz ile kendinize daha çok zaman 
yaratın. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve gerisini 
bize bırakın.

Make your life easier and more comfortable 
with our variety of services. Services such 
as car washing, housekeeping, technical 
assistance, and market delivery allow you to 
free up more time for yourself. Relax, unwind, 
and leave the rest to us.

Elinizin Altındaki Kolaylık

Convenience At Your 
Fingertips



Girne’de ev aramak için mükemmel bir yer mi arıyorsunuz? Şehrin son 10 katlı binası olan Akacan 
Premium projesinden başka bir yere bakmayın. 1+1’den 4+1’e kadar çok çeşitli oda tipleriyle herkese 
göre bir şeyimiz var. Ama hepsi bu kadar değil – Akacan Premium aynı zamanda önü asla kesilmeyecek 
muhteşem dağ ve kesintisiz deniz manzarasına sahiptir. Her sabah Akdeniz’in nefes kesen 
manzaralarına uyandığınızı hayal edin - güne başlamanın en iyi yolu budur. Öyleyse neden bekleyelim? 
Gelin kendiniz görün ve Akacan Premium’u yeni eviniz yapın.

Nefes Kesen 
Manzaralar
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Are you looking for the perfect place to call home in Kyrenia? Look no further than the Akacan 
Premium project, the last 10-storey building in the city. With a range of room types from 1+1 to 
4+1, we have something for everyone. But that’s not all – the Akacan Premium also boasts stunning 
mountain and uninterrupted sea views that will never be blocked. Imagine waking up every morning 
to breathtaking views of the Mediterranean – it’s the ultimate way to start your day. So why wait? 
Come see for yourself and make the Akacan Premium your new home.

Breathtaking Views
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