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Borgo Santandrea
2022’n!n en çok konu"ulacak otel açılı"ı #talya kıyılarından 
geld!. Amalf!’ye b!rkaç dak!ka mesafede, den!z 
sev!yes!nden 90 metre yüksekl!kte konumlanan Borgo 
Santandrea, asansörle !n!len plajı ve muazzam güzell!ktek! 
bahçeler!yle e"!ne az rastlanan b!r Akden!z resort’u. El 
yapımı fayanslar, tasarım mob!lyalar ve eklekt!k ant!kalar 
T!ren Den!z!’n!n ı"ıltılı manzaralarında romant!k b!r 
balayı ya"amanız !ç!n muhte"em b!r ortam yaratıyor. Her 
b!r! farklı tonlarda dekore ed!lm!" 45 konuk odası ve sü!t, 
beyazın ve Akden!z mav!s!n!n rahatlatıcı b!rl!ktel!$!n! 
serg!l!yor. Balayı !ç!n en güzel odalar, Soph!a Lauren’!n 
esk! yazlık ev!ne bakan den!z manzaralı jun!or su!t’ler…

Belmond Splend!do Mare
Belmond Splend!do Mare, kapsamlı b!r renovasyonun 
ardından m!saf!rler!n! a$ırlamaya devam ed!yor. B!r 
zamanlar El!zabeth Taylor ve R !chard Burton ç!ft!n!n 
sık sık tat!l yaptı$ı !kon!k otel, tar!h! b!r #talyan 
manastırından lüks but!k otele dönü"tü$ünden ber! 
kusursuz b!r balayı !ç!n romant!k b!r seçenek olu"turuyor. 
Sadece 16 odadan olu"an otel!n balkonlu jun!or 
su!te’ler!nden b!r!n! terc!h ed!n.

Masser!a Calder!s!
Balayı tat!l!ne den!zle b!rl!kte b!raz tar!h ve kültür katmak 
!steyenler !ç!n yen! b!r adres, Pugl!a bölges!ndek! Fasano 
kent!nde yer alan Masser!a Calder!s!. 17’nc! yüzyıldan 
kalma b!r ç!ftl!k ev!nden dönü"türülen tar!h! resort, 
asırlık zeyt!n a$açları ve narenc!ye bahçeler!yle çevr!l!. 
Balayı ç!ftler! !ç!n en uygun oda, havuzlu Il Fort!no Su!te.

Balayı tatilinizi planlarken mutlulu$u uzaklarda aramak 
yerine Ege ve Akdeniz’in e%siz güzellikteki kıyılarında 
açılı%larını kutlayan yeni resort’lara %ans tanıyabilirsiniz.
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Kalesma Mykonos
Daha çok gece hayatıyla tanınan b!r Yunan adasında 
saklı b!r cennet… Mykonos’un kuzey batısında hem gün 
do"umu hem de gün batımı manzaraları sunan ayrıcalıklı 
konumuyla Kalesma Mykonos, adanın zeng!n kültürel 
m!rasından !lhamla tasarlanan kusursuz b!r Akden!z 
resort’u. Oteldek! 25 sü!t!n her b!r! sonsuzluk havuzlarına 
ve yatlarla çevr!l! Ornos Körfez! manzaralarına sah!p. 
Dekorasyonda kullanılan sak!n tonlar, Ege Den!z!’n!n 
canlı mav!ler!n!n öne çıkmasını sa"lıyor. Kalesma 
Mykonos’ta mümkünse !k! v!lladan b!r!nde yer!n!z! 
ayırtın. 

OKU Kos
Kos Adası’nda h!zmete açılan ve sadece yet!#k!nler! kabul 
eden OKU, Yunan ya#am tarzından !lham alan b!r beach 
resort olarak balayı !ç!n #ık b!r seçenek. Oldukça gen!# 
oda ve sü!tler!n!n yanı sıra gözlerden uzak b!r noktada 
konumlanan v!llalar, m!n!mal!st ç!zg!ler! ve egzot!k 
aksesuarlarıyla m!saf!rler! yormayacak sade b!r st!l 
serg!l!yor. 

The Rooster
Sa"lıklı ya#ama önem veren, g!zl! saklı b!r Yunan adasında 
sak!n b!r balayı tat!l! geç!rmek !steyenler! fazlasıyla 
mutlu edecek yepyen! b!r otel The Rooster… Ant!paros 
Adası’ndak! bu sıra dı#ı wellness otel!nde 16 v!lla ve b!r 
ç!ftl!k ev! yer alıyor. Plajın tam yanındak! 106 numaralı 
v!lla, ayrıcalıklı konumuyla balayı ç!ftler!ne tavs!ye ed!l!r. 
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