
Where to Stay Antalya

The fun-loving Dubai designer reveals her top shops
صاحبة بوتيك في دبي تصحبنا بجولة على متاجرها المفضلة
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اماكن/انطاليا

أماكن إلقامتك في أنطاليا
Lara Dunston checks in at the top hotels in our exciting new destination الرا دانستون تختبر أفضل الفنادق في هذه الوجهة الجديدة الرائعة لطيران الجزيرة 
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هيلسايد سو 

يقع هذا الفندق على مرتفع مطل على 
البحر قبالة مول للتسوق، وهو قريب 
ايضا من مركز المدينة القديمة، الذي 

يجذب الكثير من السياح.  

ميامي  جو  بين  الفندق  هذا  يجمع 
منتجع  فهو  االسكندنافي،  والهدوء 
بكرات  مزين  بسيط  ابيض  ساحلي 
الفا  مصابيح  مع  الالمعة  الديسكو 
ملونة واسرة - ارائك، ويوجد به منتجع 

ومركز رياضي وأحواض سباحة. 

يضم الفندق 294 غرفة جميلة وأنيقة 
وذات   بالطبع،  وبيضاء  ومعاصرة، 
شرفات تتمتع بإطالالت رائعة وتحتوي 
وبارات  الطلب،  حسب  وإضاءة  متكأً 

كبيرة مليئة بكل ما يخطر لك.

مطعم  منها  رائعة  مطاعم  ستة 
يتمتع  السطح  على  ومقهى  سوشي، 
ومطعم  الخليج،  على  رائعة  بإطاللة 
يستخدم  البحر  شاطئ  على  بيتزا 
طنافس جلدية مريحة بدل الكراسي. 

ال تحجز غرفا مطلة على البحر فكلفة 
تبلغ  الواحدة  الليلة  في  فيها  اإلقامة 
صفقة  ذلك  بدل  واختر  يورو،   530
ليلتين  إقامة  تشتمل  التي  “ايسكيب” 
اضافة  ومساجات،  طعام  وجبتي  مع 

الى كون التنقل مجاني.
www.hillsidesu.com

فندق بوتيك الباشا
 

المدينة  مركز  وسط  رائع  موقع 
للمشاة  تخصيصه  تم  الذي  التاريخي 
على  للتعرف  مثالي  موقع  وهو  فقط، 

المدينة القديمة. 

الفندق هو عبارة عن بيوت من العهد 
عشر،  الثامن  القرن  من  العثماني 
الفندق  اجواء  ولذلك  ترميمها،  أعيد 
رومانسية للغاية. وجبة عشاء في ضوء 
القمر بالقرب من حوض السباحة. هل 

يبدو هذا مغريا بالنسبة لك؟

عددها  يتجاوز  ال  التي  الغرف   تتميز 
الـ 60 بالراحة والعصرية، وهي مزودة 
ولكن  والحداثة،  الراحة  اسباب  بكل 
سجاد  مع  البشوات  عالم  من  بلمسة 

عجمي وأسّرة تحيط بها األعمدة. 

فيمكنك  متعددة.  اختيارات  توجد 
تناول المأكوالت البحرية من المطاعم 
آخر  في  الكباب  أو  الميناء،  قرب 
مطعم  في  راقية  وجبة  أو  الشارع، 

الفندق قرب المسبح. 

 50 يتعدى  ال  العادية  الغرفة  سعر 
سعر  بينما  الواحدة،  الليلة  في  يورو 
)شامل  يورو   90 من  يبدأ  الجناح 
الفطور(، وهذا يجعل من هذا المكان 
احد أفضل الفنادق في البلدة القديمة 

من حيث ميزاته مقابل تكلفته. 
www.alppasa.com

فندق مردان باالس
بلغت كلفة بناء هذا الفندق 1.4 مليار 
دوالر ليكون أعلى فنادق اوروبا كلفة، 
مباشرة  الشاطئ  على  يقع  على  ويقع 
على بعد 15 دقيقة من المطار، ورحلة 

قصيرة بالسيارة من وسط البلد. 

ملياردير  بناه  الذي  الفندق  هذا  يمتاز 
الثروة،  حديثي  ببذخ  اذربيجان  من 
فهو يمثل قمة اإلنفاق في غياب الذوق 
الرفيع. ويحتوي الفندق صالة بولينغ، 
وخليجا مرجانيا اصطناعيا، وقنوات بها 

قوارب، وحديقة حيوان خاصة. 

شديد  الفندق  في  الرئاسي  الجناح 
معظمه  في  مصنوع  وهو  الفخامة، 
من الذهب، وال تختلف باقي الغرف عن 
مطلة  كلها  ليست  ولكن  بكثير،  ذلك 

على البحر. 

إيطالي  مطاعم،  عدة  بالفندق  يوجد 
وروسي  وفرنسي  وتايلندي  وياباني 
وتركي ومطعم للنباتيين. إال أن األسعار 
باهظة حيث سعر  المطاعم  في هذه 

زجاجة المياه يبلغ نحو 8 يورو. 

العادية  الغرفة  اإلقامة في  تبلغ كلفة   
تبلغ كلفة  بينما  الليلة،  يورو في   320
يورو  الممتازة 530  الغرفة  اإلقامة في 
رجال  جناح  في  االقامة  كلفة  وتبلغ 
وهي  الليلة.  في  يورو   600 االعمال 
أسعار جيدة بالنظر الى تكلفة الفندق. 

www.mardanpalace.com

فندق واو توبكابي 
باالس

هذا  الفخم  نجوم  الخمس  فندق  يقع 
انطاليا،  على بعد 25 كيلومترا شرق 
وهو يناسب الذين يرغبون في تمضية 
بالرفاهية  االستمتاع  في  االجازة  كامل 

واالسترخاء في مكان واحد. 

هل ترغب في الهروب من الواقع؟ فإن 
بديزني  اشبه  يبدو  الذي  الفندق  هذا 
الند عثمانية فارهة هو ما تحتاجه، فهو 
اسطنبول  في  توبكاكبي  قصر  يحاكي 
متر   82,000 مساحة  على  ويمتد 

مربع على الشاطئ. 

الضخم  الفندقي  المجمع  هذا  يتألف 
العادية  الغرف  وتضم  غرف.   908 من 
الغرف  كانت  وان  واسعة،  شرفات 
اتساعا  االكثر  هي  الزوايا  في  الواقعة 

واالكبر مساحة. 

والمقاهي  المطاعم  من  طويلة  قائمة 
الخفيفة،من  الوجبات  تقدم  التي 
خيمة  الى  االيطالية  الغوندوال  مقاهي 
ذو  هنا  شيء  وكل  التركية،  السلطان 

طابع سياحي. 

الرحالت التي تشتمل على كافة النفقات 
إذا  كبيرة  قيمة  تقدم  واالحتياجات 
كافة  توفر  فهي  التنقل،  تنوي  ال  كنت 
الوجبات إضافة الى مجموعة كبيرة من 
إلمتاع  والترفيه  والرياضات  النشاطات 

البالغين واالطفال. 
www.wowtopkapi.com
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Hillside Su Alp Pasa Boutique Hotel Wow Topkapi PalaceMardan Palace Hotel

Alp Pasa Boutique 
Hotel  

An unbeatable position in the 
heart of the pedestrianised 
historic centre. It is ideal for 
kicking back in the old town. 

Restored 18th century 
Ottoman houses don’t get 
any more romantic than 
this gorgeous boutique 
hotel. A moonlit evening 
meal by the pool, perhaps?  

Comfortable, contemporary 
rooms )only 60( with all mod-
cons and a Pasha’s touch, from 
Persian carpets and wood-
panelling to four-poster beds. 

Seafood down by the harbour, 
kebabs up the road, or 
refined meals in the hotel’s 
restaurant, set in a courtyard 
next to the swimming pool. 

With standard rooms starting 
at €50 and suites from €90 
)including breakfast(, this is the 
best value in the old town for a 
boutique stay.
+90 242 247 5676
www.alppasa.com 
 

mardan Palace 
Hotel 
This US$1.4bn hotel – the 
most expensive in Europe – is 
15 minutes from the airport, 
a short drive from downtown 
and right next to the beach. 

Built by an Azeri billionaire, this 
is opulence fit for oligarchs – 
maximum expense, minimum 
taste. There’s a bowling alley, 
a fake coral reef, a canal with 
gondalas and its very own zoo.   

The Presidential Suite is pretty 
much made from gold, and 
the rest of the rooms aren’t far 
behind. Not all rooms face the 
sea, though.

There’s Italian, Japanese, Thai, 
French, Russian, Turkish and 
a dedicated veggie restaurant. 
But they’re pricey – a bottle of 
water costs around €8.

Premium rooms are €320 a 
night, superior rooms are €530 
and executive suites are €600 a 
night. Not too bad, considering 
the cost of building the thing.
+90 242 310 4100
www.mardanpalace.com

Wow topkapi  
Palace
This completely over-the-top 
five-star hotel, located 25km 
east of Antalya, is best suited 
to holidaymakers who want 
to settle in for their whole stay. 
 
Feel like escaping reality? 
This extravagant Ottoman 
Disneyland – a recreation of 
Istanbul’s Topkapi Palace on a 
sprawling 85,000m² beachside 
property – should do the trick. 

There are 908 rooms in this 
enormous complex. The 
standard ones boast pleasant 
balconies, although the corner 
rooms are more spacious. 

The hotel has a long list of 
restaurants, snack bars and 
cafés from La Gondola )Italian( 
to the Sultan’s Tent )Turkish(. 
But everything is very touristy. 

All-inclusive packages are great 
value with all meals thrown in, 
plus plenty of activities, sports 
and entertainment to keep you 
and the children busy.
+90 242 431 2323
www.wowtopkapi.com

Hillside Su 

On a headland overlooking 
the sea, opposite a shopping 
mall and within walking 
distance of the old centre.  

Miami-style-meets-Scandi-
cool at this all-white minimalist 
beach retreat with disco balls, 
lava lamps and day beds. 
There’s also a spa, fitness 
centre and swimming pools. 

All 294 rooms are sleek, chic 
and contemporary – and white, 
of course – with balconies, 
ottomans, mood lighting, and 
maxi-bars loaded with treats. 

Six funky eateries including a 
sushi bar, a rooftop café with 
bay views and a beachside 
pizzeria with cosy beanbags 
and a view of the night sky. 

Skip the €530 seaview room 
rate and opt for a two-night 
half-board ”Escape“ package 
including massages, meals and 
airport transfers.
+90 242 249 0700 
www.hillsidesu.com


