ESCAPE

İlham
rotaları

2019 seyahat planlarına yön verme
gücündeki dokuz farklı otel.
Güneş Uysalefe

Amanjena
M a r a k e ş - F as

Binbir Gece Masalları tadında bir tatil peşindeki romantik ve maceraperest gezginlerin hayallerini süsleyen Marakeş, UNESCO
koruması altındaki tarihi kent merkezi Medina’dan antika ve nadide el sanatlarının sergilendiği Der Si Said Müzesi’ne, Fas’ın en
büyüleyici şehri. 30 yıllık deneyime sahip oteller zinciri Aman’ın buradaki adresi de, palmiye ve zeytin ağaçları ortasına kurulu
saray benzeri yapısıyla çöldeki bir vahayı andırıyor.Atlas Dağları manzaralı havuzlu terası ve lüks çadırlarda sunduğu Akdeniz ve
Japon gibi farklı mutfaklardan lezzetlerle Amanjena, Marakeş’teki bilindik konaklama merkezlerinin en güçlü rakibi.
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Escape

V i c e roy
C abo - M e k s İ k a

Sanders
Ko p en h ag - Dan İ ma r k a

Teatral ama bir o kadar da sıcak bir dekora sahip
olan Sanders, ev benzeri dokusunu kurucusu
Danimarkalı balet Alexander Kolpin’e borçlu.
Amalienborg Sarayı ve Danimarka Kraliyet
Operası gibi adresler ile beraber Kopenhag’ın tarihi
merkezinde yer alan butik otelde kendisi, kozmopolit bir Kuzeyli’nin yaşam alanını dışa vurmak
istemiş, bunun için de iç mimaride biraz vintage
biraz da çağdaş tasarım detaylarına başvurmuş.
Kolpin’in deyimiyle ‘sessiz bir lüks’ barındıran
Sanders Otel’in odaları, bir zamanların yataklı tren
kompartımanlarını andırıyor.

Usta mimar Miguel Angel Aragonés’in imzasını taşıyan
Viceroy’un San José del Cabo’daki bu oteli, sinematografik bir
yapı. Meksika’nın bohem ruhunun aksine, minimal ve görkemli
estetiğiyle daha ilk bakışta orijinal bir duruş sergileyen adres,
farklı terapi çeşitleri sunan spa’sı, dört ayrı havuzu ve özellikle de
bir kuş yuvasına benzeyen, merkezindeki restoranı El Nido ile
dikkat çekiyor. Cortez Denizi kıyısındaki Viceroy Los Cabos,
zen ambiyansı kadar doğa harikası kayalık El Arco’ya
yapılabilecek bot gezileri ve sunduğu çeşitli su sporları
imkanlarıyla dinlenceden eğlenceye bütünsel bir tatil vaat ediyor.

Bürgenstock Resort
L uce r ne - İ s v İ ç r e

Audrey Hepburn’ün Mel Ferrer ile
düğünü için tercih ettiği, Sophia
Loren’in uzunca bir süre mesken
edindiği efsanevi Bürgenstock Resort,
biri medikal bakım odaklı olmak üzere
dört ayrı oteli ve dokuz farklı restoranı
ile restorasyon süreci ardından yeniden
açıldı. 1873 yılından beri hizmet veren
bu ayrıcalıklı otel kompleksi, Lucerne
Gölü’ne yukarıdan bakan konumu ile
İsviçre’nin dillere destan doğasının tam
ortasında yer alıyor. Ormanlarla çevrili
Bürgenstock’un 60 hektarlık arazisi
içinde 10.000 metrekarelik özel bir spa,
golf sahası ve buz pateni pistleri yer
alıyor. Hollywood yıldızlarına özgü,
ayrıcalıklı bir yenilenme üssü.

Paradiso
İ b İ z a - İ s pan ya

İbiza Adası’nın gece hayatı ve plajlardan daha fazlasını sunabileceği savıyla
Paradiso kapılarını açmış. Bir ‘sanat oteli’ olarak konumlandırılarak, odaları
çağdaş sanatın farklı yeteneklerine ait eserlerle donatılmış. Lobisinde yer
alan cam duvarlarla çevrili Zero Suite adlı özel odada sanatçıları ağırlamayı
ve üretim süreçlerini misafirlerin gözleri önüne sermeyi amaçlıyor.
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Pe r ivo l a s
S anto r İ n İ – Yunan İ stan

Bir zamanlar balıkçı ve
çobanların yaşadığı mağaraları
1970’li yıllarda otele dönüştüren
Pscyhas Ailesi, Santorini’nin
mavi-beyaz mimarisinin en zarif
örneği Perivolas’ı adaya
kazandırmış. Oia Kasabası’ndaki
Instagram-dostu efsanevi otel,
masaj seanslarından seramik
atölyelerine, konuklarına otantik
bir deneyimi garantiliyor. Son
yeniliği; eski bir maden ocağının
havuzlu bir taş eve dönüştüğü,
özel bir botla ulaşılan, yine
Santorini’ye bağlı minik ada
Therasia’nın kıyısındaki ikinci
şubesi, Perivolas Hideaway.

Hotel Misincu
Ko r s İ k a - F r ansa

El değmemiş doğasıyla bilinen Korsika, bir zamanlar Serge
Gainsbourg ve Brigitte Bardot gibi isimleri ağırlamış olan
Hotel Caribou’nun elden geçmesiyle, kayalıklar üzerine
kurulu ikonuna yeni bir isimle geri kavuştu; Hotel Misincu.
Adanın kuzey ucunda yer alan beş yıldızlı otel, sade ve rustik
zevkte döşenmiş suit ve villalardan oluşuyor. Fransızlara özgü
rahat şıklığın cisimleşmiş hali, lüks ve özgürlüğü eşanlamlı
bulan, dingin bir kaçamak arayışındakilere hitap ediyor.

Halekulani
Hawa İ İ – A . B . D.

Hawaii; Georgia O’Keefe gibi sanatçılara ilham kaynağı
olan, yeryüzündeki egzotik cennet... Honolulu’daki
meşhur Waikiki Plajı üzerinde yer alan Halekulani, bu
uzak diyar ömürde tek bir kez görülecekse, konaklama
için en ideal adres. 100. yaşını kutlayan otel, kartpostal
gibi bir tropik manzaraya karşı 453 lüks oda ve ödüllü
restoranlara evsahipliği yapıyor. Çiçekten kolyeli
dansçıların gösterisi, hindistancevizi suyu ve fonda
ukulele melodisi hayal edin; bu klişelerin Halekulani
ortamında ayrı bir tat vereceği kesin.

The Retreat
Blue Lagoon
G r İ ndav İ k - İ z landa

Bir lav tabakası üzerinde yer alan Blue Lagoon bölgesi,
mineral zengini milyonlarca litrelik jeotermal suyla çevrili
bir UNESCO doğal parkı. İzlanda’nın başkenti
Reykjavic’e bir saat uzaklıktaki bu şifalı doğal havuzlar,
yıllarca sayısız ziyaretçi ağırladıktan sonra, şimdi yeni bir
lüks otele evsahipliği yapıyor.The Retreat, Kuzey Işıkları
altında, şelalelerle çevrili bir inzivaya ve volkanik yeraltı
spa’sında misafirlerini adeta Botticelli’nin Venüs’ü gibi
sulardan yeniden doğmaya davet ediyor.
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