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Görkemli Lobi ve Ana
Restoran…
Otelin en önemli ve görkemli
alanları ‘Lobi’ ve ‘Ana
Restoran’... Ahşap çatı örtüsü
ile iç mekanda sıcak ve
doğal ortam algısı yaratılan
‘Lobi’ bölümü tavandan
sarkıtılan turkuaz artwork
aydınlatmalarla canlandırılmış.
Lobi ile yatay sirkülasyonu
olan ‘Ana Restoran’ ve ‘Açık
Büfeler’i ayıran koridorlar,
iç mekanda bir sokak algısı
yaratmış. Begonvil çiçekleri,
pergola ile birlikte ortama
canlılık kazandırmış, gökyüzü
efektli gergi tavanla da sokak
görünümünü güçlendirilmiş.
Üç farklı bölümden oluşan ‘Ana
Restoran’ salonlarının her biri
renkler ve desenler farklılık
gösterse de bütünlük sağlanmış.
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Modernize Edilen Selçuk Motifleri…
Otelin genel yapısında kullanılan konsept göz önünde
bulundurularak, mekan algısının izin verdiği ölçüde modernize
edilmiş Selçuklu motifleri kullanılmış.
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Mekana Özgün Tasarım, Natural Renklerin
Sıcaklığı…
Otelin bütününe hakim Akdeniz mimarisinin izlerini, her
mekanın içeriğinde farklı konseptler halinde görebiliyoruz.
Mekan çözümlerinde kullanılan malzemeler, o mekana özgü
tasarlanıp, üretilmiş. Ana Restoran ve A’ La Carte’larda
konsepte özgü tasarlanan seramikler ve rölyef karolar tercih
edilmiş. Duvar kaplamaları olarak; doğal taşlar, mermerler,
dekoratif boyalar ve duvar kağıtları temaya uygun renk ve
desenlerde seçilerek kullanılmış.
Natural renklerin sıcaklığını yansıtan ahşap kaplamalar,
işlevsellik de göz önüne alınarak mekana özgü olarak
tasarlanmış mobilyalar ile birlikte karşımıza çıkmakta...
Hareketli mobilyalarda ahşap ve fiber malzemelerin
özgün tasarımı, kumaş, deri ve metaller ile güçlendirilmiş.
Üretim sırasında mobilyaların ergonomik olması ön
planda tutulmuş. Tasarımı pekiştirmek için çeşitli sanatsal
çalışmalar, dekoratif separatörler ve mekan ile uyumlu
olarak tasarlanmış aydınlatmalar tercih edilmiştir.
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