YILBAŞI DOSYASI

Ye n i y ı l a
NEREDE
gireceksiniz?
Miami’nin enerjik, Karayipler’in egzotik, Bologna’nın gastronomik,
Courchevel’in kar beyazı ya da Singapur’un fütürist atmosferinde yeni yıl gecesine
ne dersiniz? Sizin için bu özel destinasyonları daha özel kılacak otelleri seçtik.
Ne derler bilirsiniz: Yeni yıla nasıl girerseniz o yıl öyle geçer.
Ciene auda nobis que poreiusciis ium
nonserum quosa que nis quae. Et labo.
Em di rest quos nosae sus etur?
Rovid quidemp orest, offici rest,
omniatum

Yazı: Tümay Yazıcı (Faena Hotel, Sandals Regency);
Ebru Erke (Cheval Blanc, Grand Hotel MajestIc); ZeyNEP Yosun Akverdi (Warehouse Hotel)

FAENA HOTEL Miami, ABD

S

Ciene auda nobis que
poreiusciis ium
nonserum quosa que
nis quae. Et labo. Em di
rest quos nosae sus
etur?
Rovid quidemp orest,
offici rest, omniatum
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adece iki yıllık olabilir, ama Faena beş barı,
üç restoranı ve zarif havuz başıyla kentin en
iyileri arasında kendine sağlam bir yer edindi
bile. South Beach’in otomobille 10 dakika kuzeyindeki bu ayartıcı Art Deco otel daha önce,
Frank Sinatra ve onun Hollywood’dan ahbaplarının mekânıymış. Bugün, dinamik sanat merkezinin gelişiyle dönüşen Faena District’in kalbinde yer alıyor.
Bölgenin cool kalabalığı kırmızı kadife, altın
palmiye ağaçları ve kaplan baskı cümbüşünün
ortasındaki Living Room barında kokteylleri
devirirken içlerindeki Tennessee Williams’la
bağlantıya geçiyor. Los Fuegos restoranında
Arjantinli şef Francis Mallmann, gaucho mutfağını en saf haliyle sunuyor: sadece ateş, ızgara

CHEVAL BLANC Courchevel, Fransa
ve et... Restoranda ayrıca yerel lagos ya da jumbo karides, odun fırınında pişirilmiş empanada
(bir börek çeşidi), süt reçelli pankekler, kaliteli
kırmızı ve beyazları bulabilirsiniz.
Kırmızı ve turkuaz renklerin pozitif enerji
yaydığı, okyanusa nazır balkonlu odalar, binanın Art Deco geçmişini modern konforla ustaca
harmanlıyor. Kahvaltıda yabanmersinli beignet (anavatanı Fransa olan bir çeşit kızarmış
hamur) ya da kendinize yerel yengeçli, avokadolu ve chimichurri soslu çırpılmış yumurta sipariş edin. Kahvaltıdan sonra palmiye ağaçlarının ve Damien Hirst’ün varaklı mamut iskeleti
heykelinin bulunduğu bahçeden geçerek havuza ya da kumlu plaja giderek keyfinize bakın.
faena.com

S

adece uyandırdığı “richie rich” hissiyle değil sanat galerileri,
butikleri, konumu ve her damağa hitap eden mekânlarıyla
Courchevel’in bambaşka bir aurası olduğu muhakkak. Fransız
Alpleri’nde Les Trois Vallées, yani üç vadi diye adlandırılan bölgede bulunan kasabanın pistleri, vadiler arasında bağlantılı. Bu
özelliği ve toplamda 600 kilometreyi bulan pistleriyle dünyanın
en geniş kayak bölgesi olarak kabul ediliyor.
10 yıl önce Louis Vuitton grubu tarafından açılan Cheval
Blanc, Courchevel’in tartışmasız en şık oteli. Lüks ve ihtişamı
insanın gözüne batmayacak zarafette harmanlayan otelin restoranı Triptyque, güzel havalarda öğlen açık havada kayak molasında veya kapalı bölümüyle akşam yemeği için çok keyifli bir
alternatif. Triptyque birbirini tamamlayan üçlü sanat eserlerine
verilen ad. Buradaki menüde de sadece lezzet değil aroma, görsellik ve duyusal his olarak birbirini tamamlayacak üçlü minik
tabaklar mevcut. Dağda Michelin deneyimi yaşamak isteyenle-

rin istikameti ise otelin içindeki Le 1947. Dünyanın en iyi restoranları arasındaki Ledoyen’in şefi Yannick Alleno’nun lokantası
Le 1947’nin iki Michelin yıldızı var. Burada tadım menüsü yok.
Altı başlangıç ve dört ana yemekten oluşan son derece sade bir
menü, kafa karıştırmayan alternatifler var. Otelin içindeki Le
Bar’ın kasabadaki canlı müzik olan tek otel barı olmasını da
unutmamalı.
Kayak sonrası yorulan bedeninizi ödüllendirmenin en hedonist yolu hiç kuşkusuz spa keyfi. Courchevel’in en iddialı spa’sı
Guerlain spa. Sadece bu markanın ürünleriyle yapılan masajlar
ve cilt bakımları hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelmek
üzere tasarlanmış. Spa’nın hemen yanında Fransa’nın ünlü saç
tasarımcısı Leonor Greyl’in ufak bir dükkânı var. Saçınızı yaptırmak için olmasa bile markanın özel saç aksesuarlarını görmek
için mutlaka uğrayın.
chevalblanc.com
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GRAND HOTEL MAJESTIC GIÀ BAGLIONI Bologna, İtalya

B

ologna, İtalya gastronomisinin merkezi. Grand Hotel Majestic gia Baglioni de Bologna’nın tam olarak eski şehrinin merkezinde. Şehrin en eski oteli unvanına sahip olan 109 odalı Hotel
Majestic’in 15’inci yüzyıldan kalma tarihî binasında, gösterişli
kumaşlarla, antikalarla döşeli, mermer banyolu odalarında zaman algınızı yitirebilirsiniz. 1700’lerin ortalarında, o sıralarda
kardinal, sonradan papa olan Prospera Lombardini’nin talimatıyla mimar Alfonso Torregiani tarafından saray olarak inşa edilen bina 20’nci yüzyılda şehrin, hatta ülkenin en prestijli otellerinden biri olmuş. Via dell’Indipendenza Caddesi üzerindeki otel
Piazza Maggiore ve Due Torri’ye birkaç dakika yürüme mesafesinde.
Avrupa’nın en eski üniversitesine ev sahipliği yapan kenti keşfe
Piazza Maggiore’deki Neptün Çeşmesi’nden başlayın. Dünyanın
en büyük beşinci bazilikası San Petrino da burada. Meydandaki
diğer karakter sahibi yapı, Palazzo d’Accursio. Eski belediye binası, halen encümen toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Bazilikaya
yürüme mesafesindeki pek çok küçük ve şirin meydan, muhteşem
İtalyan kahvelerini keşfedebileceğiniz küçük kafelerle, eski şapkacılarla, kitabevleriyle dolu. Piazza Galvani’deki 17’nci yüzyılda
üniversite binası olarak inşa edilen Biblioteca dell’Archiginnasio’ya mutlaka girin. Due Torri’ye (İki Kule) yürüyün ve yüksek

olanının 498 basamağını tırmanarak kentin kızıl panoramasına
bir de yukarıdan bakın.
Ruhunuzu doyurduktan sonra dünyevi zevklere geçme vakti
gelmiş demektir. O zaman bulunduğunuz çemberden çıkmayıp
doğruca antik yemek pazarına gidebilirsiniz. Vitrinlere dizili yıllanmış parmesanlar, balzamik sirkeler, envaiçeşit şarküteri başınızı döndürecek. Ayaküstü atıştırmalıkların keyfini çıkarabilirsiniz ama kendinizi akşama saklayın. Çünkü otelinizin Michelin
önerili I Caracci restoranında sadece yemekler değil şehrin en şık
ortamlarından biri de size bekliyor olacak. Tavanda 15’inci yüzyıldan kalma ve dört mevsimin tasvir edildiği freskler sanattan en
anlamayan insanı bile kendine hayran bırakacak. Geleneksel Bologna mutfağının inovatif yorumları ise İtalyan mutfağına ve yöre
malzemelerine farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayacak.
grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

Ciene auda nobis que
poreiusciis ium nonserum
quosa que nis quae. Et
labo. Em di rest quos
nosae sus etur?
Rovid quidemp orest,
offici rest, omniatum

SANDALS REGENCY LA TOC St. Lucia, Karayipler

“G

öz kamaştırıcı” ve “her şey dahil”, genellikle yan yana
gelmeyen niteliklerdir, ama Sandals, Karayipler’de bu
ikisini ustaca bir araya getiriyor. Markanın amiral gemisi sayılan
St. Lucia’daki resort, servis öncelikli anlayışın pırıl pırıl bir örneği. 85 hektara yayılan resort yüzen barlı havuzları, tropikal bahçeleri, bir yanında altın sarısı bir plaj, arka planda yemyeşil bir
tepelikle Karayipler düşünün gerçeğe dönüşmüş halini andırıyor.
Eğer Sandals fiyata her şey dahil dediyse her şey dahildir! Yani
bütün gününüzü resort’un havuzlarında (modunuza uygun olarak canlı ya da sessiz seçenekleri var) geçirmeyin. Yoga sınıfına
katılın, golf oynayın ya da zümrüt yeşili sularda rüzgâr sörfü,
paddle board ya da scuba dalışı yapın.
Minibarlar her gün kaliteli içeceklerle dolduruluyor. Romlu
kokteyller resort’un sekiz barından ücretsiz temin edilebiliyor
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ve yemek için birinci sınıf sushi ve İtalyan fine dining’inden teatral teppanyaki restoranı Kimonos’a kadar dokuz seçenek sunuluyor. Bu seçenekler arasında kendinize göre bir şey bulamadıysanız üzülmeyin. Sandals’ın adada iki resort’u daha var.
Misafirler birinde kalıp üçünün nimetlerinden faydalanabiliyor.
Yani önünüzde toplam 27 restoran seçeneği bulunuyor; eminiz,
biri sizi memnun edecektir.
Havuz kenarındaki güzel çift kişiliklerden açık hava küvetli,
günbatımı manzaralı dubleks süitlere, resort’taki tüm konaklama seçeneklerine, baş başa tatil için cesaretlendiren romantik
bir atmosfer hakim. Dubleks süit seçeneğinde ayrıca check-in’den yemek rezervasyonlarına ve plajda buz gibi içeceklerle
dolu portatif soğutuculu cabana’nızı ayırtmaya, her konuda size
yardıma hazır uşak hizmeti de var.
sandals.com

Ciene auda nobis que
poreiusciis ium nonserum
quosa que nis quae. Et
labo. Em di rest quos
nosae sus etur?
Rovid quidemp orest,
offici rest, omniatum
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THE WAREHOUSE HOTEL Singapur

Y

ılbaşı gecesinin en ihtişamlı yaşandığı destinasyonlardan biri
Singapur. Birbirinden etkileyici bahçeleri, harika ışık gösterileri ve geçmiş ile geleceği birleştiren mimarisiyle yılbaşı değilken bile insanı Alis’in Harikalar Diyarına ışınlanmış gibi hissettiren bu muhteşem kentte, her yıl 31 Aralık gecesi, dillere destan
bir kutlama düzenleniyor.
Singapur eğlence, teknoloji, lezzet denilince ilk akla gelen
kentlerden biri olabilir. Ama sadece 52 yıllık bir genç bir cumhuriyet olmasına rağmen Malay Yarımadası’nın güney ucundaki bu
yaşlı toprakların asıl ganimeti, dünya tarihinin en önemli sahnelerinden biri olması. Kütlesinin kaldırabileceğinden çok daha
fazlasını ihtiva eden bu kentte, gelişim planına uygun büyüme
devam ederken neyse ki modern imkânlarla birlikte tarihî zenginlikler de yenilenerek konuklara sunuluyor. Otelcilik sektörü
de kentin tarihî dokusundan nasibini almak için can atıyor. Ama
kaynaklar sınırlı. En güzellerinden biri 2017’nin başında açılan
Design Hotels üyesi Warehouse Hotel. 1895 yılında Malakka Boğazı ticaret yolunun en önemli iskelelerinden biri olan Robert-

FOUR SEASONS HOTELS ISTANBUL

E

son’ın hemen yanına inşa edilen bir antrepodan dönüştürülen
ikonik otelde, yerel ve uluslararası pek çok tasarımcının hünerlerini sergilemesi için uygun bir tasarım dili yaratılmış. Otel için
özel tasarlanan mobilyalardan birbirinden şık ve karakterli 37
oda ve ortak alanlara yerleştirilen modern sanat işlerine, her
alanda farkını ortaya koyan bir butik otel burası. Gizli örgütlerin
cirit attığı, yeraltı dünyasının hareketli olduğu 19’uncu yüzyıl Singapur’unda, sislerin ve pusların ortasında bir baharat deposu ve
yasadışı içki üretim alanı olarak kullanılan yapı, bugün geçmişin
izlerini, şık tasarım ve karakterli konaklama eşliğinde deneyimlemek isteyen gezginleri memnun ediyor.
Yılbaşı tatili için Singapur’un harikalarını keşfederken dillere
destan mutfağına özel bir yer ayırmak şart. Bu keşif sırasında otel
bünyesinde yer alan ve Asya’nın 50 En İyi Restoranı listesindeki
Wild Rocket’ın ve Modern Singapur mutfağının kurucusu Willin
Low’ın şef ortağı olduğu Po’da (Mandarin dilinde büyükanne anlamına geliyor), büyükanne tariflerinin modern yorumlarının
tatmayı sakın ihmal etmeyin. thewarehousehotel.com

şsiz konumuyla Four Seasons Bosphorus ve tarihî izleriyle
Four Seasons Sultanahmet yeni yıl kutlamalarını unutulmayacak bir tecrübeye dönüştürüyor. 2018’i Günseli Kato’nun
Hayat Ağacı’yla karşılayan Four Seasons Bosphorus’ta aralık ayı
boyunca Yılbaşı Çay Saati menüsü misafirlere sıcak şaraptan
yeni yıl kurabiyelerine, ikramlarıyla keyifli anlar yaşatıyor. Noel’i ailesiyle kutlamak isteyen aileler için ise 24 Aralık günü hem
brunch hem de özel bir akşam yemeği servis ediliyor. Noel kutlamaları 25 Aralık gününde de sürüyor ve misafirlere Noel’e özel
öğle ve akşam yemeği sunuluyor. Yılbaşı gecesi ise yine lezzetli
yemekler ve müzikler eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyenleri, “Winter Wonderland” temasıyla süslenen Aqua’da
özenle hazırlanmış bir menü, Bosphorus Balo Salonu’nda ise
canlı müzik bekliyor. Misafirlere sunulan bir diğer alternatif ise
Yalı’da geçekleşecek olan yeni yıl yemeği ve DJ performansı.
Otelin yılbaşı keyfi, ertesi gün Yalı’da kahvaltı ve Aqua’da canlı
müzik eşliğinde Yeni Yıl Brunch’ıyla sürüyor.
Four Seasons Sultanahmet ise 17-22 Aralık tarihlerinde boza,
kestane, Osmanlı şerbeti, sahlep gibi tatlarla geleneksel yılbaşı
ruhunu tarihî ve gizemli dokusunda tatmak isteyenleri ağırlıyor.
Yılbaşı gecesi ise kış bahçesindeki keyifli kokteylin ardından misafirleri Seasons Restaurant’ta canlı müzik eşliğinde bir yemek
bekliyor. Oteldeki lezzet maratonu ertesi gün yeni yıl kahvaltısında da devam ediyor. Four Seasons Bosphorus rezervasyon ve
detaylı bilgi için 0212 381 40 59; Four Seasons Sultanahmet Seasons Restaurant için 0212 402 31 50.
fourseasons.com

HYATT REGENCY İSTANBUL ATAKÖY

Y

Akşamdan
sabaha yeni yıl
coşkusU
Dört dörtlük bir akşam yemeği, harika bir
parti ve ertesi gün nefis bir kahvaltı.
İstanbul’da 2018’e harika bir giriş
yapmaya ne dersiniz?
Ciene auda nobis que
poreiusciis ium nonserum
quosa que nis quae. Et
labo. Em di rest quos nosae
sus etur?
Rovid quidemp orest, offici
rest, omniatum

eni yıla lezzet, eğlence ve konforla merhaba demek isteyenler, Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün size mükemmel bir
teklifi var: Otelde yılbaşı eğlencesi 24 ve 25 Aralık’ta özel Noel
menülü ziyafetle başlıyor. Dünyaca ünlü şef Lars Windfuhr’un
hünerli ellerinden çıkacak nefis yemeklerin tadını Brizo Restoran’da ailenizle, arkadaşlarınızla çıkarabilir, ayrıca paket servis
aracılığıyla evinize götürebilirsiniz (kişi başı 120 TL). Otel, yılın
son gününde misafirleri için eğlence, lezzet ve harika deneyimleri bir araya getiriyor. Şef Windfuhr’un seçkin tatlarla donattığı
Yılbaşı Büfesi, canlı müzik ve DJ performansıyla eğlence gece
02.00’ye kadar sürüyor (kişi başı 240 TL’den başlıyor). Yemek
kalsın diyenler için Hyatt Regency İstanbul Ataköy’de 31 Aralık
gecesi için bir diğer seçenek ise özel yapım kokteylleri ve DJ performansıyla yeni yıl partisi (21.00-04.00 saatleri arasında, kişi
başı 99 TL). Hyatt Regency İstanbul Ataköy, yeni yılın ilk gününü de özel kılacak seçenekler sunuyor. Brizo Restoran’da zengin
açık büfesiyle Yeni Yıl Brunch’ı saat 15.00’e kadar sürecek (kişi
başı 85 TL). Tüm bu lezzet ve eğlence deneyimini rahatlatıcı bir
masajla taçlandırmak için, yeni yıla özel hazırlanan hediyeleri,
çam kokulu aromaları ve süit oda ayrıcalıkları sunan Levana
Spa’da yer ayırtın. Rezervasyon için 0212 463 13 33.
istanbulatakoy.regency.hyatt.com

Ciene auda nobis que poreiusciis ium nonserum quosa
que nis quae. Et labo. Em di rest quos nosae sus etur?
Rovid quidemp orest, offici rest, omniatum

