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Otelin, suyu 25 derecede sabit tutulan
havuzu yakın yerlere yapılan ziyaretlerin
ardından misafirleri dinlenmeye davet
ediyor. Bahçede havuza ek olarak
petanque ve ateş çukurunun da olduğu
farklı aktivite alanları bulunuyor.
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evinde hizmet
veriyor. Farklı
büyüklüklerde
yedi odası bulunan
otelin ana binası
bir havuzun da
bulunduğu dev
bahçenin ardında
kalıyor.
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Fransız kırsalındaki Luberon vadisinde gizlenen bir
mücevher; Domaine Les Martins. Provans yaşam stilini
Fransız gusto ve bilgisiyle sunan otel, misafirlerini
benzersiz bir konaklama deneyimine davet ediyor.
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Les Martins, tarihinin 1600’lü yıllara uzandığı ve ilk yerleşimin
çiftçilik amaçlı başladığı düşünülen Fransız kırsalındaki Gordes
bölgesinde küçük bir kasaba. Luberon Vadisi’ne tepeden bakan
Les Martins, orijinal haliyle korunmuş binaları sayesinde tüm
dünyadan turistlerin ilgisini çekmek bir yana dursun ‘En Güzel
100 Fransız Kasabası’ listesinin de yukarılarında yer alıyor. Ar!
navut kaldırımlı daracık sokaklarıyla ziyaretçilerini büyülemeyi
her seferinde başaran bu tarihi kasabada bulunan pek çok mü!
zeye ek olarak özellikle yaz aylarında pek çok festival, konser ve
sergi etkinlikleri de düzenleniyor. İşte bu sanat, tarih ve tabii ki
lavanta kokan minik kasabada yer alan Domaine Les Martins
otelini ziyaret ediyoruz. Kasabanın turistlerin akınına uğrayan
bölgelerinden çok uzakta yer alan Domaine Les Martins, Gor!

des, Menerbes ve Lacoste kasabalarının ortasında; altın üçgen
adı verilen noktada yer alıyor. Konumunun avantajıyla da Fran!
sız kırsalını karış karış keşfetme imkanı sağlayan otel, şöhret!
li Aix en Provence, Avignon, Orange, Nimes ve Arles kasabala!
rına da araçla kısa bir yolculuk mesafesinde yer alıyor. Provan!
sın anavatanında konumlanan Domaine Les Martins oteli hak!
kındaki bir diğer ilginç detaysa David ve Regis isimli New York!
lu bir çift tarafından işletiliyor olması. Moda sektöründe 20 yıl
geçirdikten sonra hayatlarında yeni bir sayfa açmaya karar ve!
ren çift kendileri için önemli olan kavramları gözden geçirmeye
karar veriyor. Huzur, güzel bir doğa, sağlıklı bir yaşam şekli ve
dostlarının ‘olmazsa olmazları’ olduğunda karar kıldıktan son!
ra da uzun arayışlar sonunda bu eşsiz huzur kozasını bulup bu!
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en büyük odası
The Grande Maison
sekiz kişilik misafir
gruplarını ağırlayacak
kapasiteye sahip.
The Grande Maison’un
kendine ait özel bir de
girişi bulunuyor.

PROVENCE TUTKUNU MISAFIRLERINE BUTIK
BIR KONAKLAMA DENEYIMI YAŞATAN
DOMAINE LES MARTINS’DE DÜNYANIN
FARKLI YERLERINDEN BENZER ZEVKLERE
SAHIP INSANLAR BIR ARAYA GELIYOR.

Yalnızca bahçede değil, ana binanın içinde de bir
yemek bölümü bulunuyor. Duvarlarda gri tonlarının
kullanıldığı bu alanda ahşap masanın etrafında
thonet sandalyeler kullanılıyor.
Dekorasyonuyla ilham veren otelin,
antikacılarıyla meşhur bir bölgede yer
alıyor oluşu Domaine Les Martins’i deko
tutkunları için daha da cazip hale getiriyor.

!%#!""!#$!%&'()*&+

!""!#$!%&'()*&+#!&

STİL

Otelin, biri 32 diğeri 38
metrekare büyüklüğünde
iki adet süiti bulunuyor.
Birisi tek diğeri iki
katlı olan süitler uçsuz
bucaksız lavanta
tarlalarına bakıyor.

Otelin bütününe yayılan soft renk
skalası yapının karakterinin önüne
geçmeyen bir görünüm yaratırken
tercih edilen gusto sahibi mobilyalar
konforu da beraberinde getiriyor.

Süit odaların
salonlarında birer
kitaplık da bulunuyor.
Kitaplıklarda
kürasyonu özenle
yapılmış edebiyat ve
tarih kitaplarının yanı
sıra Provence’le ilgili
kaynak kitaplar da
bulunuyor.

KENDILERI DE BIRER GEZGIN OLAN OTEL SAHIPLERI DAVID VE REGIS,
DOMAINE LES MARTINS’IN YALNIZCA FRANSIZ STANDARTLARINDA DEĞIL
GLOBAL ÖLÇEKTE BIR MISAFIRPERVERLIK STANDARDINA SAHIP
OLMASINA ÖZEN GÖSTERIYOR.

tik bir otel olarak işletmeye başlıyorlar. Otelin bulunduğu bah!
çe içindeki tarihi yapının hiçbir mimari özelliğine zarar vermek
istemedikleri için renovasyon projesini uzmanlar eşliğinde ger!
çekleştiren David ve Regis, altyapısal düzenlemeler dışında bir
tadilat
yapmamışlar.
Dekorasyonda
Provence ruhunu en etkili
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şekilde
yansıtabilmek
için uygun stildeki mobilyaları özenle se!
xx xxxxx
çerekxxxx
herxxxxx
bir odayı
farklı mobilyalarla dekore etmişler. Dekoras!
xxxxx
x x xx xxx xx
xx bir şölen yaratan Domaine Les Mar!
yonuyla
gözlerimize
adeta
xxx xx xx xxx xxxx xx
tins oteli
biberiye, kekik, lavanta ve yaseminlerin
xxxxxbahçesindeki
xx xxxxxx xxxxx
birbiriyle
harmanlanan
xxxx xxxxx
xx xxxxx kokusuyla ruhumuzu dinginleştiriyor.
Otelin
yakınındaki
birbirinden farklı etkinliklerin
xxxxx
x x xx xxx kasabalarda
xx xx
xxxDavid
xx xx xx
olması
ve Regis’in misafirlerinin ilgi alanlarına göre be!
lirlenmiş bir aktivite planını bizzat kendilerinin hazırlamasına
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imkan sağlıyor. Kahvaltı servisinde misafirlere bölgeden günlük
olarak toplanmış sebzeler, taze yumurtalar, Provence’ın dünya!
ca ünlü peynirleri, şarküteri çeşitleri ve otelin bahçesinden top!
lanmış meyveler servis ediliyor. Domaine Les Martins’de akşam
yemeği servisi bulunmuyor ancak David ve Regis damak zevki!
niz doğrultusunda bölgenin en iyi lokal restoranlarını size öneri!
yor hatta rezervasyonunuzu yapıyor. Misafirlerine Provans rüya!
sını yaşatan Domaine Les Martins, Fransız ‘Je ne sais quoi’ sını
detaycılığında yaşatıyor.
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)je ne sais quoi: ne olduğu tam olarak çözümlenemeyen, tanımlanamayan
çarpıcı bir özellik. Şeytan tüyü. X faktörü.

Domaine Les
Martins’in iki
kişilik stüdyo
dairelerinde
küçük birer de
teras bulunuyor.
Kuş seslerinin
doldurduğu
"#$%&'%$(
manzaralarıyla
da gün sonunda
dinlenmeye
davet ediyor.
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