Escape

Yeryüzüne
Düşen Üç Elma

Sofistike atmosfer, gastronomi, butik hizmet anlayışı
ve muhteşem deniz için çok uzaklara değil;
Türkiye’nin en hit üç mekanının D Maris Bay,
Perdue Hotel ve Alavya Hotel’in yolunu tutuyoruz.
İlker Topdemir

T

ürkiye’nin her kıyısı köşesi cennet… Bu ay rotamız bulunduğumuz toprakların en özel ve
butik üç oteli. Malum hep uzaklara gidiyoruz ama çok yakınlarımızda
müthiş koylar, kuşlar ve rengarenk bitki
örtüleri ile kaplı atmosferler var. Bu bağlamda ilk durağımız masalsı bir güzelliğe
sahip olan D Maris Bay, eski adıyla
D-Hotel Maris... D-Hotel Maris, yurt içi
ve yurt dışında ülkemizi gururlandıran
turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Doğuş Grubu’nun lüks otellerini tek bir çatı altında birleştiren Mytha Hotel Anthology markasının bir üyesi oldu.
D Maris Bay, Dalaman Havalimanı’na yaklaşık bir saat 45 dakikalık mesafede. Otele ait helikopterle, muhteşem DatçaYarımadası
manzarası eşliğinde 25 dakikada da buraya ulaşabiliyorsunuz. Otelin en büyük ayrıcalığı ise lokasyonu çünkü dünya üzerinde böylesine doğal güzellikle çevrili bir koy ve çoğunluğu aynı manzaraya
sahip odalardan (manzaralı salon salomanje küvetlerini de belirtmemek olmaz) oluşan bir otel yok! Hisarönü Körfezi’nde bölgenin
volkanik dağlarla bezenmiş tek koyunda beş özel beyaz kumsal yer
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Üstte: Doğal
güzelliklerle çevrili
D Maris Bay Altta:
Otelin bünyesinde
yer alan Michelin
yıldızlı Il Riccio

Üstte ve solda:
Tarihi bir avluda
konumlanan
Alavya Hotel
Altta: Faralya
denizine açılan
Perdue Hotel

alıyor. Gün boyunca güneşin her saniyesinin tadını çıkarabileceğiniz plajlarına ek olarak ruhunuzu teslim edeceğiniz sonsuzluk havuzu, kapalı havuz, vitality havuzunun dışında su
kayağı, konaklamanız süresince uluslararası geçerli sertifikanızı
bile alabileceğiniz Sörf ve Dalış Merkezi, dünyaca ünlü isimlerin hayat felsefesi haline gelmiş Bodyism Gym, yeniden doğacağınız Chenot Spa gibi hizmetler karşınıza çıkıyor D Maris’te.
Burası gurme damaklar için de şölen niteliğinde... Çağdaş
Japon mutfağının öncülerinden Zuma, et tercih etmeyenleri
bile yoldan çıkaran Nusr-Et, Capri Adası’nın Michelin yıldızlı
Il Riccio’su,Türk mutfağı tutkunları için Ruia ve İtalya’dan
gelen özel fırınlarında pişmiş pizza ve pidelerini deneyimlemeden ayrılmamanızı tavsiye edeceğim Bellariva…
Güney’e Doğru
Perdue Hotel ise Kelebekler Vadisi’nin
yanında, Faralya bölgesindeki koyda bulunuyor. Doğallık ve huzur felsefesi üzerine
kurulan otel 10 tane süitten oluşuyor ve
sadece yetişkinlere hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk ve tek çadır konseptli lüks süitlerinde kalırken doğa içinde, rüzgarın ve
dalgaların sesine uyanmak insana bambaşka
bir huzur veriyor. Bu özel konsepti sayesinde
otele kapanıp hiçbir şekilde çıkmak istemeyeceksiniz...
Dalaman Havalimanı’ndan 70 km uzak-

Perdue Hotel

taki Perdue Hotel’e bir saat 30 dakikada transferle ulaşıyorsunuz. Buranın özellikle çiftler ve yeni evlenenler için uygun
olduğunu söyleyebiliriz. 10 numaralı süit diğerlerine göre daha
özel bir konuma sahip; öyle ki kendi koyu ve dinlenme alanı
bulunuyor. Saat 08.00-12.00 arasında alabileceğiniz kahvaltının
yöresel malzemelerle hazırlandığını ve insanın gözünü doyduran cinsten olduğunu
belirtelim. Burada en çok akşamları rahat
şezlonglarda oturup açık sinema keyfi yapmak kalbinizi çalacak. Resepsiyondan filmi
seçiyorsunuz ve patlamış mısır ile kokteylinize dalgaların sesinin eşlik ettiği sinema
seansı başlıyor. 10 süitten ilk film seçen
odanın seçtiği film oynatılıyor. Ruhunuza
detoks hediye etmek, güzel yemekler yiyip
dinlenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz.

“Çadır
konseptli lüks
süitlerde
rüzgar ve dalga
sesine
uyanmak
insana huzur
veriyor”

Ege’deki Taş Ev
Mutluluğun ve hareketin kalbindeki Alaçatı beldesinin ana caddesinde konumlanan
Alavya Hotel geniş bir avlunun etrafında
tarihi boyunca sayısız anıya ev sahipliği
yapmış. Burası sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının arasına
serpiştirilmiş çok özel altı taş evden oluşan 25 farklı odasıyla
her detayı sevgi ve özenle düşünülmüş eşsiz deneyimlerin
başladığı bir yer.
Alavya’da akşam yemekleri, bir Alaçatı aşığı olan ünlü şef
Melih Tekşen’in 20 yıllık restoranı Agrilia imzası taşıyor.Alavya’nın arka bahçesinde ise Before Sunset, B4 Grup’un gastronomik projesi olan Kapha, lokal lezzetleri modern yorumlarla
sunuyor.Açıldığı ilk günlerde Forbes dergisi tarafından ‘Türkiye’ye gitmek için 10 neden’ arasına girmişti Alavya Hotel. Bu
prestijli referansın hemen ardından Amerika merkezli saygın
seyahat dergisi Travel+Leisure editörleri, Alavya’yı ‘dünyanın
en keyifli ve özgün otelleri’ arasında gösterdi. İngiltere’de
yayımlanan Conde Nast Traveller okuyucuları ise Alavya’yı
‘Yeni Açılan En İyi Oteller’ sıralamasında ilk sıralara oturttu. n
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