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Avrupa
güneşinin
altında
Balayı tatilinizi planlarken mutluluğu uzaklarda aramak
yerine Ege ve Akdeniz’in eşsiz güzellikteki kıyılarında
açılışlarını kutlayan yeni resort’lara şans tanıyabilirsiniz.
Yazı ŞEBNEM DENKTAŞ

Destinasyon: İtalya
Borgo Santandrea
2022’nin en çok konuşulacak otel açılışı İtalya kıyılarından
geldi. Amalfi’ye birkaç dakika mesafede, deniz
seviyesinden 90 metre yükseklikte konumlanan Borgo
Santandrea, asansörle inilen plajı ve muazzam güzellikteki
bahçeleriyle eşine az rastlanan bir Akdeniz resort’u. El
yapımı fayanslar, tasarım mobilyalar ve eklektik antikalar
Tiren Denizi’nin ışıltılı manzaralarında romantik bir
balayı yaşamanız için muhteşem bir ortam yaratıyor. Her
biri farklı tonlarda dekore edilmiş 45 konuk odası ve süit,
beyazın ve Akdeniz mavisinin rahatlatıcı birlikteliğini
sergiliyor. Balayı için en güzel odalar, Sophia Lauren’in
eski yazlık evine bakan deniz manzaralı junior suit’ler…
Belmond Splendido Mare
Belmond Splendido Mare, kapsamlı bir renovasyonun
ardından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bir
zamanlar Elizabeth Taylor ve Richard Burton çiftinin
sık sık tatil yaptığı ikonik otel, tarihi bir İtalyan
manastırından lüks butik otele dönüştüğünden beri
kusursuz bir balayı için romantik bir seçenek oluşturuyor.
Sadece 16 odadan oluşan otelin balkonlu junior
suite’lerinden birini tercih edin.
Masseria Calderisi
Balayı tatiline denizle birlikte biraz tarih ve kültür katmak
isteyenler için yeni bir adres, Puglia bölgesindeki Fasano
kentinde yer alan Masseria Calderisi. 17’nci yüzyıldan
kalma bir çiftlik evinden dönüştürülen tarihi resort,
asırlık zeytin ağaçları ve narenciye bahçeleriyle çevrili.
Balayı çiftleri için en uygun oda, havuzlu Il Fortino Suite.
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Destinasyon: Yunan Adaları
Kalesma Mykonos
Daha çok gece hayatıyla tanınan bir Yunan adasında
saklı bir cennet… Mykonos’un kuzey batısında hem gün
doğumu hem de gün batımı manzaraları sunan ayrıcalıklı
konumuyla Kalesma Mykonos, adanın zengin kültürel
mirasından ilhamla tasarlanan kusursuz bir Akdeniz
resort’u. Oteldeki 25 süitin her biri sonsuzluk havuzlarına
ve yatlarla çevrili Ornos Körfezi manzaralarına sahip.
Dekorasyonda kullanılan sakin tonlar, Ege Denizi’nin
canlı mavilerinin öne çıkmasını sağlıyor. Kalesma
Mykonos’ta mümkünse iki villadan birinde yerinizi
ayırtın.
OKU Kos
Kos Adası’nda hizmete açılan ve sadece yetişkinleri kabul
eden OKU, Yunan yaşam tarzından ilham alan bir beach
resort olarak balayı için şık bir seçenek. Oldukça geniş
oda ve süitlerinin yanı sıra gözlerden uzak bir noktada
konumlanan villalar, minimalist çizgileri ve egzotik
aksesuarlarıyla misafirleri yormayacak sade bir stil
sergiliyor.
The Rooster
Sağlıklı yaşama önem veren, gizli saklı bir Yunan adasında
sakin bir balayı tatili geçirmek isteyenleri fazlasıyla
mutlu edecek yepyeni bir otel The Rooster… Antiparos
Adası’ndaki bu sıra dışı wellness otelinde 16 villa ve bir
çiftlik evi yer alıyor. Plajın tam yanındaki 106 numaralı
villa, ayrıcalıklı konumuyla balayı çiftlerine tavsiye edilir.
Cali Mykonos

Kendi özel plajında tümü havuzlu, teraslı ve Ege Denizi
manzaralı 40 lüks villadan oluşan Cali Mykonos açılışı
heyecanla beklenen bir başka Ege resort’u. 110 metrelik
sonsuzluk havuzu eşine az rastlanır bir deneyim vaat
ediyor. Cali Mykonos’ta gün batımı manzaralı villalar,
balayı çiftleri için en uygun seçenek.

Nobu Hotel Santorini

Bu yazın en heyecan verici otel açılışlarından biri şüphesiz
Nobu Hotel Santorini... Adanın büyüleyici kuzeydoğu
kıyılarında yer alan otel, çift katlı sonsuzluk havuzu
ve beyaza bürünmüş 25 odasıyla bu yaz misafirlerini
ağırlamaya başlayacak. Butik bir otel olarak balayı
çiftlerinin rahat edeceği bir atmosfer sunan otelde tabii ki
Nobu restoran ve son teknoloji bir wellness merkezi yer
alacak. Konaklama tercihinizi havuzlu villalardan biri için
kullanın.
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Destinasyon: Fransa
Fransa’nın güney kıyıları, denizi ve plajları kadar gece
hayatıyla da oldukça renkli bir yaşam stiline sahip. Biraz
daha hareketli bir balayı arayışında olanlara hitap eden
Cannes’da 1 Mart’ta kapılarını açan Hotel Belle Plage;
deniz, güneş ve palmiye ağaçlarının gölgesinde son
derece modern mimarisiyle genç jenerasyona mensup
olanların dikkatini çekiyor. Cannes’ın kutlamalarla dolu
tarihine ithafen retro çizgisinde dekore edilen otel, bir
resort’tan ziyade bir sayfiye evini andırıyor. Otelin en
üst katındaki Belle Plage Suite, balayı çiftleri için her
türlü konfora sahip. Bölgedeki bir başka yeni adres de
The Maybourne Riviera. Bu şık Güney Fransa resort’u,
kayalık Roquebrune-Cap-Martin yarımadasında Monako
ve Fransız Rivierası’nın panoramik manzarasına sahip
konumu, modernist mimarisi, yerden tavana uzanan
pencereleri, oymalı küvetleri, binden fazla sanat eseriyle
dekore edilen odaları ve manzaralı havuzuyla adından
sık sık söz ettiriyor. Riviera Suite, çarpıcı manzaralarıyla
balayı için en güzel oda seçeneklerinden biri.

Destinasyon: İspanya
Costa del Sol’un en batı noktasında, her daim güneşli
güney İspanya’da, birinci sınıf golf sahalarının Akdeniz’le
kavuştuğu bir noktada karşılıyor sizi SO/ Sotogrande...
Endülüs kırsalındaki bu yeni, çağdaş sığınak, bölgedeki
en büyük ve profesyonel wellness merkeziyle balayında
biraz da yorgunluk atmak ve tazelenmek isteyenlerin
radarına girebilir. 1 Haziran’da Mayorka Adası’nda
kapılarını açacak olan El Vicenç de la Mar, Design Hotels
grubunun Akdeniz’deki yeni yatırımı. 30 misafir odası,
4 süit ve 1 presidential suite’i bulunan otelde mutlaka
havuzlu odalardan birini ayırtın. İspanya’ya bağlı Balear
Adaları’nda en özel balayını yaşamak isteyenler ise yönünü
Six Senses İbiza’ya çevirebilir. Ön açılışı geçtiğimiz
yıl yapılan otel, sadece İbiza’nın değil, Avrupa’nın
en ayrıcalıklı beach resort’larından. Adanın bohem
havasını misafirlerine yansıtacak şekilde tasarlanan ve
sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla kısa sürede pek
çok ödül alan otelde kumsalın üzerinde konumlandırılan
beachcave süitler balayı için en romantik seçim olacaktır.
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