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J.K Place Rome
Roma, alışverişin şehri olarak dünyanın moda 
merkezi sayılıyor. Aynı zamanda hem büyük 
hem de butik oteller için bir cennet. J.K Place 
Rome oteli 26 odadan oluşuyor. Via Condotti 
ile İspanyol merdivenlerinin köşesinde bulunan 
otel, 2018’in en iyi butik oteli ve en iyi müşteri 
yorumlu oteli olarak geçti. Otelin restoranı ve 
barı özellikle Romalıların en favori yerlerinden. 
Otelin mimari Michele Monan, tarihi doku 
ile yeniyi kombine edip bir dizayn yaratmış. 
El yapımı yataklar ve koltukların rahatlığına 
diyecek yok. J.K cafe ve barda akşam içkileri 
ve pazar brunchları ise ayrı popüler…

Rosewood mayaKoba 
Meksika ve Karayipler’in incisi diyebileceğiniz, 
renklerin her tonunu yakalayacağınız Playa del 
Carmen bölgesindeki resort denize bir dakika 
uzaklıkta. Üç havuzu, dört restoranı ve 129 
villası ile bir cennet diyebilirim. Cancun‘a 30 
dakika ve Playa Del Carmen’e ise on dakika 
mesafede. Her odanın kendi butler servisi, 
bisikletleri ve golf arabası var. Deniz ve kum 
dışında hiçbir şeyi düşünmenize gerek yok.  

Meksika mutfağını seviyorsanız ve farklı tatlara 
ilgi duyuyorsanız, taze Hindistan cevizi ve 
tabii ki Margarita’nın en iyisi burada. Otelin 
yanında Meksika’nın en büyük golf sahası 
bulunmakta. Rosewood’a minimum yedi gece 
gitmenizi öneririm.

soneva FushI
Baa Atoll’daki Resort’da toplam 57 villa 
bulunmakta ve her villa birbirinden farklı, 
metrekare olarak da çok büyükler. Dokuz farklı 
restoran, 24 saat açık tatlı ve dondurma odası 
ve 500 şaraplık mahsen bulunmakta. Otele 
vardığınızda sizi otelin genel müdürü ve Mr. 
Friday karşılıyor. Mr. Friday kim diye sorarsanız 
her odaya atanan görevli; her türlü sorunuzu, 
isteğinizi ona 24 saat boyunca iletebilirsiniz. 
Birkaç gün geçtikten sonra Mr. Friday 
alışkanlık yapıyor... Adaya ilk geldiğinizde 
size bir torba veriliyor ve üstünde “no news no 
shoes” yazıyor. Adadan ayrılacağınız süreye 
kadar adada çıplak ayakla dolaşıyorsunuz. 
Villalar havuzlu ve havuzsuz olarak ayrılıyor ve 
hepsi okyanusa beş saniye uzaklıkta. Benim en 
sevdiğim özelliği  banyo ve tuvaletin dışarıda 

olması. Yıldızları seyrederek duş almak kadar 
güzel bir şey yok... Soneva’nın içerisinde 
toplam dokuz farklı restoran bulunmakta. 
Hepsinin kendine göre bir havası ve enerjisi 
var. Bara Bara, By The Bar, Down The Earth, 
Mihiree Mitha, Fresh in the Garden, Sobah’s 
Restaurant, The Wine Cellar, In Villa Dining 
olarak Maldives’lerin en geniş adası olan 
Soneva Adası’na yayılmışlar.

Rosewood cRIllIon
Fransızların ve Fransa’nın incisi Rosewood 
Crillion oteli seneler süren renovasyon sonrası 
açıldı. 124 oda ve suitten oluşan otelde 
zenginliği ve tarihi koklamanız mümkün. 
Sense Spa’sı, Michelin yıldızlı restoranı, 
berberi, havuzu ve barı ile bir şaheser 
diyebilirim. Concorde Meydanı’ndaki otelde, 
Paris’in en pahalı kral dairesi ve Marie 
Antoinette’in eskiden piyano dersi aldığı 
odanın gecelik fiyatı 56.000 USD. Otel 
odalarını daha çok Paris’in apartmanlarına 
benzetmişler ve sanki bir evde kalıyor hissi 
vermişler. Her güzelliğin fiyatı olduğu gibi 
burada kalmanın da bir fiyatı var.

Hayran bıraktıran 
oteller

Dünyanın dört bir 
yanındaki en etkileyici 
otellerin detaylarını ve 
hikayelerini mercek 
altına aldık.
Yazan: İlker Topdemir
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como metRoPolItan 
mIamI beach
74 odalı art deco mimarisi ile Miami 
Beach’e sıfır mesafede okyanus manzaralı 
odaları ile diğer Miami otellerine göre 
daha butik ve küçük. İtalyan tasarımcı Paolo 
Navone’nin yaptığı otel çatısındaki barı 
ve bembeyaz odaları ile çok keyifli. Otelin 
Shambala marka spa ürünleri odalarda da 
kullanılmakta. Havalimanına 25 dakika 
mesafede olan otel ayrıca South Beach 
plajına yürüyerek 15 dakika mesafede…
Otelin havuzu ise tam bir Instagram karesi 
için yapılmış. Çevredeki otellere göre en 
büyük havuz kendilerine ait.

hotel Punta tRagaRa 
caPRI
Capri’nin incilerinden biri olan Hotel Punta 
Tragara, 44 odası ile meşhur Faraglioni 
kayalarına bakıyor. 1920 yılında Le 
Corbusier tarafından villa olarak yapılmış 
ve pek çok dünya starını ağırlamış. Bir 
Michelin yıldızlı restoranı bulunan otelin 
her odasının başka balkonu ve konsepti 
bulunmakta. Uçurum üzerinde duran otel 
Capri alışveriş meydanına beş dakika 
yürüme mesafesinde ve her mağazanın 
otele aldıklarınızı bırakma servisi var. 
Monzu restoranında güneşi batırmak ise 
ayrı bir keyif.                     

belmond vIlla 
sant’andRea
Sicilya’nın gözbebeği Taormina’daki Villa 
Sant ‘Andrea. Toplam 60 odası bulunan 
otelde her odasının küçük bir balkonu, 
turkuaz deniz manzarası ve kuş sesleri ile 
tam bir tablo diyebilirim. Otelin terasında 
kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerini 
alabileceğiniz Oliviero restoranı Sicilya 
mutfağının lezzetleri ile dolu. Ayrıca otelin 
her yarım saatte bir Taormina alışveriş 
caddesine shuttle servisi  bulunmakta. 
Otelin Taormina merkezinde Grand 
Hotel Timeo adında diğer bir oteli de 
bulunmakta.

the st. RegIs doha
Doha‘nın yeni yaptığı Pearl Adası’nda olan 
336 adlı St.Regis oteli denize sıfır. Butler 
servisi ve St.Regis kalitesi ile birleşince 
ortaya bir saray çıkmış. Otelin içinde dünya 
markası olmak üzere toplam 12 restoran 
bulunmakta. Opal by Gordon Ramsey,  
Hakkasan, Gordon Ramsay Mediterranian 
ve diğer outletler pek çok seçeneğe sahip. 
Remede Spa 18’in üzerinde bakım odası 
var. Gündüz deniz- havuz, akşam ise masaj 
ile günü kapatabilirsiniz. Alışveriş cenneti 
olarak bilinen Doha, sadece 3 saat 50 
dakika mesafede.

hotel PulItzeR 
amsteRdam
25 Amsterdam kanal evinin birleşiminde 
ortaya çıkan ve geçen sene renovasyon 
yapılan otelde 225 oda bulunmakta. 
Otelin Prinsengracht ve Keizersgracht’a 
bakan odaları Jordaan’daki 9 street 
alışveriş ve sanat caddelerine iki dakika 
uzaklıkta. Otelin içinde Jansz restoran ve 
Pause Bar bulunmakta. Kokteyl menüsü ile 
meşhur bar, akşam ve özellikle hafta sonları 
çok yoğun olabiliyor. Orta bahçesi ise 
kahve ve kuş sesleri ile manzarayı seyredip 
kitap okumak için mükemmel. Odalar, tarihi 
binalar olduğu için her birinin metrekaresi 
ve mimarisi birbirinden çok farklı.

KatIKIes hotel santoRInI 
Santorini Adası’nın Oia bölgesinde 
denizden 92 metre yükseklikteki tepede 
bulunan luxury otel, 31 suitten oluşuyor. 
Otelde iki restoran bulunuyor. Santorini 
havalimanına 15 dakika mesafede 
bulunan otel, adanın en iyi oteli seçildi 
ve neredeyse hiç bir otelde olmayan 
manzarası ile 2017 ödüllü oteller listesine 
girdi. Havuz kenarında oturup, denize bile 
gitmek istemeyeceğiniz bir otel.
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