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Türkiye’nin en güzel küçük otelleri
Küçük oteller son yılların yükselen tatil değeri. Beş yıldızlı, büyük, zincir otellerin veya
tatil köylerinin kalabalığından, gösterişinden kaçanlar, çok daha sessiz, sakin ve tenha
mekanlar arıyorlar. Sayıları o kadar arttı ki, Sevan ve Müjde Nişanyan tarafından
hazırlanan Küçük Oteller Kitabı, her yıl yenilenerek basılıyor.
Bu otellerin pek çoğu butik otel olarak anılıyor. Oda ve yatak sayıları az ancak hizmette en az beş
yıldızlı bir otel kadar titiz davranıyorlar. Pek çoğu ev yapımı, yöresel lezzetlerin sunulduğu
mutfaklarıyla öne çıkıyor. Ancak konaklama ﬁyatları pek de mütevazı değil. Biz de bu hafta büyük
jürimize Türkiye’nin en güzel küçük otellerini sorduk. Listeye giren otellerin pek çoğu dünya
çapında şöhrete sahip. Büyük bölümü bulundukları tarihi yapılarla öne çıkıyor. İşte en iyi 10.
EN İYİ 10
1. Ada Otel - BODRUM
2. Manici Kasrı - ÇANAKKALE
3. Antik Belkıs Han - GAZİANTEP
4. Alaçatı Taş Otel - ÇEŞME
5. Golden Key Otel - GÖCEK
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6. Zeytinbağı Oteli - BALIKESİR
7. Erdoba Evleri - MARDİN
8. Tahsin Bey Konağı - SAFRANBOLU
9. Museum Otel - NEVŞEHİR
10. Otel Queen Ada - BODRUM

ADA OTEL
Dünya çapında şöhretli
İşadamı Vedat Semiz tarafından 1997 yılında açıldı. Bodrum Türkbükü’de bulunuyor. Asırlık zeytin
ağaçlarının gölgesinde, gözlerden uzak, sakin bir tatil arayanlar için birebir. Rezervasyon
yaptırmak şart. Bir yıl önceden rezervasyon yaptıranlar var. Otelde 14 oda ve 33 yatak bulunuyor.
1 Nisan - 1 Kasım tarihleri arasında açık. İçinde Türk hamamı, sauna, internet odası, mini sinema
odası ve masaj odası ile birisi özel olmak üzere iki havuz bulunuyor. Denize yaklaşık 400 metre
uzaklıktaki otelin Türkbükü sahilinde kendisine ait özel bir iskelesi var. Kahvaltı dahil oda ﬁyatları
250 - 595 dolar arasında. Restoranda özellikle bonﬁle, buğulama balıkçeşitleri ve tatlılar tercih
ediliyor. Amerika’dan Avustralya’ya, Rusya’dan Brezilya’ya kadar ünlü sanatçıların, ﬁlm
yıldızlarının, siyasilerin ve sporcuların tercih ettiği bir yer. Tel: (0252) 377 59 15
MANİCİ KASRI
Romantik bir tatil için ideal
Altınoluk’a 10 km. mesafedeki Yeşilyurt Köyü’nde bulunuyor. Odalarda taş, ahşap ve ferforje
kullanılmış. Şömine başında romantik bir tatil geçirebilirsiniz. Aşçısı İzzet Fentçi, bitki ağırlıklı özel
yemekleri ile ünlü. Mutfakta kullanılan süt, peynir, bal ve zeytin Yeşilyurt ve çevre köylerden
geliyor. Manici Kasrı, 2000 yılında Haluk, Tarık ve Diclehan Ulusoy tarafından açıldı. Butik otel,
Edremit Körfezi’ne bakıyor. Kazdağı’nın bol oksijenli havasını soluyabileceğiniz ideal bir inziva
mekanı. Dekorasyonda antikalara yer verilmiş. Şömine başındaki berjer koltuklar dikkat çekiyor. 3
suit, 7 duble odası var. Odaların tümü şömineli. Otel, denizden 5 km. uzakta. Kafe, restoran, bar
ve özel plajı var. Rezervasyon şart. Yarım pansiyon kişi başı 115 milyon lira. Tel: (286) 752 17 31
(3 hat)
ANTİK BELKIS HAN
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