ISSN 1309-5382
ISSN 1309-5382

29 TL
K.K.T.C 37 TL
VOGUE.COM
NİSAN 2022
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Villa Soro
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Yakın yerler
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Pandemiden doğan tatil yaklaşımlarının
hayatlarımızı bir süre daha etkisi altında
tutacağı kesin. Maskelerle sonsuza kadar
vedalaşacağımız o günler gelene kadar
yakın yerlere, sıcak bölgelere ve doğal
hayata sığınıp, yitirdiğimiz içsel dengemizi
aramaya devam edeceğiz. 2022’nin çok
konuşulan yeni otelleriyse bu yolculuktaki
güncel rehberimiz olacak.
Yazı ŞEBNEM DENKTAŞ

Avrupa, son iki yılda çoğumuz için derinden özlenen
destinasyonlardan biri oldu. Büyülü kıta, sınırların açılması
ve yasakların kaldırılmasıyla bu yıl evden fazla uzaklaşmadan
kısa kaçamaklar yapabilmemizi sağlayacak. Her şeye rağmen
Paris, Roma, Londra gibi kalabalık şehirlere mesafeli
yaklaşanlar için Avrupa’nın sunacağı sıra dışı rotalar ve otel
açılışları seyahat planlarına farklı bir yön verebilir.
Norveç’in başkenti Oslo, bu yıl keşfedilmeyi hak eden
yerlerden biri olacak. Eylül’de açılışı beklenen Sommerro,
1930’lardan miras Art Deco binasında ağırlayacak
misafirlerini. Şehrin en eski binalarından birinde yer alan
otel, aynı zamanda Oslo’nun ilk çatı havuzunu ve Tak Oslo
adlı Nordik-Japon restoranını hizmete sunacak. Kuzey
Işıkları’nı görmek isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği Laponya
bölgesinde yazın da keşfedilecek muhteşem bir doğa olduğunu
hatırlatmak üzere açılan Aurora Queen, kuzey Finlandiya’nın
huzurlu ortamına sırtını dayayan bir aile işletmesi. Cam
tavanlı ve aurora manzaralı iglo’ları ve panorama süitleriyle,
Laponya’nın her şeyden uzak dingin atmosferi içinde büyülü
bir deneyim yaşamaya davet ediyor misafirlerini.
İrlanda, 2022’de yıldızı yükselen bir başka destinasyon.
Ülkenin merakla beklenen yeni oteli Cashel Palace, geçtiğimiz
haftalarda kapılarını açtı. 1728 yılında Dublin’deki
Parlamento Binası’nı tasarlayan mimar Sir Edward Lovett
Pearce tarafından inşa edilen bu kırmızı tuğlalı malikane, bir

zamanlar İrlanda başpiskoposlarının ikametgahıydı. Zengin
İngiliz bahçeleri, şömine ateşiyle ısınan yaşam alanları ve bol
ışık alan spa’sı ile Cashel Palace, konuklarını İrlanda tarihinde
bir yolculuğa çıkarıyor. İspanya’nın gastronomi başkenti San
Sebastian’ın 25 odalı yeni butik oteli Villa Soro, özellikle
aile ve grupların kiralayabileceği ayrıcalıklı bir rezidans
olarak keşfedilmeyi bekliyor. Bulunduğu şehrin gastronomik
zenginliklerini yansıtacak donanıma sahip villanın muazzam
bahçeleri de en az kendisi kadar konuşulacak. Sakinliği
ve doğal güzellikleriyle büyüleyen İtalya’nın Como Gölü
kıyısındaki Villa Passalacqua, yılın heyecan yaratan bir
başka otel açılışı. Bir zamanlar ünlü İtalyan besteci Vincenzo
Bellini’nin evi olan bu ayrıcalıklı villa eşsiz freskler ve
antikalarla döşeli tarihi süitleriyle şimdiden merak konusu.
Capri adasının ilk oteli olarak büyük öneme sahip Hotel
La Palma ise şu sıralar kapsamlı bir renovasyondan geçiyor.
Seçkin turizm gruplarından Oetker Collection tarafından
satın alınan otel, Capri’ye uzundur kaybettiği prestiji geri
kazandıracağa benziyor.
Avrupa’da deniz havası almak isteyenler için yepyeni iki adres:
Nobu Hotel and Restaurant Santorini, çift katlı sonsuzluk
havuzuyla önümüzdeki yaz Instagram’da bolca göreceğimiz
yerlerden olacak. Fransız Rivierası’ndaki Maybourne Riviera
ise terakota çatıların, zeytin bahçelerinin ve narenciye
ağaçlarının gölgesinde Michelin yıldızlı şefler Mauro
Colagreco ve Jean-Georges Vongerichten imzalı restoranlarıyla
yılın en çok tercih edilen otellerinden biri olacak.
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COMO Laucala Island

Angama Safari Camp

Bauhan

Kisawa Sanctuary

Sıcak yerler

adadaki villaların, doğal ve geri dönüşebilen malzemelerden
inşa edilmesine büyük önem gösterildi.

Kapalı mekanlardan ve soğuk algınlığı riskinden bir
süre daha uzak duracağımız 2022’de sıcak atmosferlerde
huzur arayışımız sürecek. Yılın bu anlamda gözde
destinasyonlarından biri Mozambik. Güneydoğu Afrika
kıyılarında, Hint Okyanusu’nun zenginliklerinden fazlasıyla
nasibini alan bu el değmemiş ülkenin eşsiz takımadaları,
özellikle balayı için farklı rotalar arayanların radarında.
Mozambik’in en yeni ve özel adresi, Kisawa Sanctuary.
Benguerra Adası’nın güney ucundaki resort, 300 hektarlık
orman, plaj ve kum tepelerinden oluşan bir sığınak. Sadece
22 bungalovdan oluşan resort’taki her rezidansın kendi özel
plajı, açık hava terası ve sonsuzluk havuzu bulunuyor. Marin
harikası Bazaruto Takımadaları’ndaki WWF Ulusal Deniz
Parkı ile Kisawa, dünyanın en eşsiz deneyimlerine erişim
imkanı sunuyor.

Bali’de bu ay açılması beklenen Buahan, a Banyan Tree
Escape, bir yağmur ormanının tam kalbinde kapısı ve duvarı
olmayan villalarda huzurlu bir tatil vaat ediyor. Biraz daha
uzaklaşalım diyenleri Güney Pasifik’te yepyeni bir resort
çağırıyor: COMO Laucala Island, Melanezya’nın uzak bir
köşesinde, ormanın ortasında 12 kilometrekarelik özel bir
adada yer alıyor. Her detayın Fiji’nin dokusuna uyumlu
şekilde tasarlandığı resort’un restoranlarında servis edilen
tüm menüler, devasa büyüklükteki organik çiftlikten elde
edilen ürünlerle yaratılıyor. Denize ve güneşe teslim olmakta
kararlı olanlar ve St Barths dinginliğinden vazgeçemeyenler
için İrma kasırgası sonrası dört yıllık bir çalışmayla baştan
yaratılan Rosewood Le Guanahani St Barth hizmet vermeye
başladı. Çok özel iki plajı olan bir yarımadada 18 dönümlük
yemyeşil bir arazide yer alan ikonik otelin özellikle Grand Cul
de Sac plajı, uçurma sörfçülerinin bir numaralı tercihi. Bu yıl
St Barths’tan gelen bir başka otel haberi de sanat tarihinde
büyük izler bırakmış efsane balet Rudolf Nureyev’in yazlık
evinin turizme açılması oldu. Beş yatak odalı Villa Nureyev’in
okyanusla birleşen havuzlu terasında ünlü baletin uzun yıllar
yakın dostlarına partiler verdiği biliniyor.

Kimselerin bilmediği yerlerde tatil yapmak isteyenler için bir
başka yeni adres Endonezya yakınlarındaki Bawah Reserve.
Anambas Takımadaları’nın bir parçası olan bu doğa harikası
rezerv, yeni turizme açılan Elang adasına sadece yetişkinleri
kabul ediyor. Turkuvaz mercan lagünlerle çevrili bu küçük
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Kulandila Camp

Usangu Expedition Camp

Doğal yerler
Uçsuz bucaksız savanaları ve insan kalabalıklarına yer
olmayan yaban hayatıyla Afrika, 2022’de herkesin hayatında
iz bırakmaya hazır. Kıtanın safarileriyle tanınan milli
parklarından pek çok yeni kamp haberi geliyor. Öne çıkanlar
arasında, az keşfedilmiş safari destinasyonlarından biri olan
Zambiya’da mayıs ayındaki açılışları heyecanla beklenen
Sungani Lodge ve Kulandila Camp yer alıyor. Leoparların
kol gezdiği Güney Luangwa Milli Parkı’nda bulunan bu
aile işletmeleri, lüks ve konforu doğanın zenginlikleriyle
buluşturacak. Sungani Lodge, endemik ağaçlarla çevrili
bir lagünün kenarında konumlanan ve hepsi havuzlu yedi
süit çadırdan oluşan butik bir otel. Kulandila Camp ise
Luangwa Nehri kıyısında muhteşem bir lagünün üzerine
kurulu. Patikalarla birbirine bağlanan dört çadırdan ibaret
bu geleneksel safari kampı, maceranın tam kalbinde yer
alıyor. Zambiya’nın bir diğer yeni ve büyülü adresi ise
Lolebezi… Ünlü African Bush Camps tarafından tasarlanan
kamp, nehir safarilerinin popüler olduğu Lower Zambezi
bölgesinde hizmet verecek. Afrika’nın en büyük dördüncü
nehri olan Zambezi odanızın önünden akıp giderken, akasya
ağaçlarının serinliğinde doğanın şifalı sesleriyle yeniden hayat
bulacaksınız.
BBC ve National Geographic’in pek çok ödüllü belgeseline
ev sahipliği yapan Kenya’nın Maasai Mara Milli Parkı’ndaki
Angama Safari Camp, sekiz kişi ağırlayabilen ultra lüks
çadırlarıyla doğa tatilinde konfor arayanların listesine
ilk sıradan girebilir. Güney Tanzanya’nın kalabalık aslan
sürülerinin yaşadığı Ruaha Milli Parkı’nda açılan dört çadırlı
Usangu Expedition Camp, bölgede gerçek maceraperestler
için şık bir alternatif oluşturuyor. Okavango Deltası’nda
düzenlenen su safarileriyle rakiplerinden ayrılan Botswana’nın
2022’yi yenilenerek karşılayan kamplarından Vumbura Plains
uzun bir aranın ardından konuklarını tekrar ağırlamaya
başlıyor. Zimbabwe’de açılan Tembo Plains Camp ise yeni
turizme kazandırılan Sapi doğa rezervinin bakir güzelliğini
ayaklar altına seriyor. Antik Zimbabwe kültüründen izler
taşıyan bir bölgede lüks chalet konforunu kaşiflerin otantik
çadır kamplarından detaylarla birleştiren Tembo Plains
Camp, klasik safarilerin yanı sıra Zambezi Nehri’nde kano
safarileri de sunuyor.
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