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Kaya Demirer'in
EN SEVDİKLERİ

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYID)
başkanı, Bijou ve Frankie’nin CEO’su Kaya Demirer; yaptığı
seyahatlerinden aklında yer eden otelleri sıralıyor.
Domaine de Murtoli, Fransa
Dünyada kendinizi en özel
hissedebileceğiniz yer burası olsa gerek.
İçinde konaklayacağınız 16. yüzyıldan
kalma taş evinizden tesisin okyanus
kenarındaki restoranına ulaşmak için
arazi aracı kiralamanız öneriliyor. Yemeiçme ve doğa konusunda meraklı bir aile
ya da arkadaş grubuyla gitmek için ideal.
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DDG Retreat

Domaine de Murtoli

Hacienda ZORITA, İspanya
Salamanca’da 1366'dan kalma bir
şato. 1465’te Kolomb’un Çin yolculuğu
(sandığı) macerasında Bahamalara
ulaşmadan önceki konakladığı hanmış
burası. Otelin de bağlı olduğu Haciendas
Company şemsiyesindeki Marcues de
La Concordia; Ribera Del Duero’nun
en iyi şarap bağlarının sahibi ve şato
şaraplarının üreticisi. Madrid ve Barselona
kaçamağına da bir mola olabilir.
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Casa Angelina
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Casa Lavanda Butik Otel

Hacienda Zorita
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Kaya Demirer

DDG Retreat, İspanya
Burası Malaga’da ama bu Malaga
bildiğimiz gibi değil. Rus bir çiftin özel
arazisindeki birbirinden bağımsız
villalar, dünyadan kopup yenilenmek
için romantik bir kaçamak noktası.
Biz Casa Pino'yu tercih ettik. Sadece
doğanın sesini dinliyor, odanızdaki
şarap dolabından dilediğiniz İspanyol
şarabını içiyorsunuz.

cntraveller.com.tr

Casa Lavanda Butİk Otel, İstanbul
Tesisin sahibi olan Şen ailesi, yıllar önce
evlerini müthiş bir zevkle otele dönüştürüp
Casa Lavanda’yı yaratmışlar. Hâlâ ilk günkü
heyecan ve aşkla misafirlerini ağırlıyorlar.
Büyük oğulları Emre ise otelin yerel
ürünleri kullanmaya meraklı, yetenekli
aşçısı. Şarap menüleri de oldukça başarılı.
19 dönüm arazide 19 oda... Daha ne olsun?

Casa Angelina, İtalya
Dünyanın sayılı romantik
panoramalarından birine sahip olan
ve “Amalfitana” olarak anılan Amalfi
Sahili’ndeki bu sevimli hotel olabildiğine
merkezi bir konumda. Otelin konsiyerj
hizmeti çok iyi. En iyi lokantalar
hakkında tavsiyeler ve bitmek tükenmek
bilmeyen bir sabır ile her türlü sorunuzu
cevaplayan görevliler hizmetinizde.
Kahvaltı da oldukça lezzetli.
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