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BURADA O GÜNLER
Paris’in ikinci bölgesindeki, 1920’lerde
işadamları, sanatçılar ve düşünürlerin buluşma
noktalarından Hôtel Bachaumont, üç yıl süren
renovasyondan sonra yeni yüzüyle tekrar
karşımızda.
Moda ve reklam çevrelerinin merkezi Montmartre bölgesindeki
konumu sebebiyle yıllarca kentin gözdelerinden olmuş otel,
1970’lerde kliniğe dönüştürülmüştü. Modern bir bakış açısıyla
kapsamlı bir renovasyondan geçerek eski ihtişamına döndü ve yaz
sonu kapılarını yeniden açtı.
Sade, zarif ve şık tarzıyla art deco havasındaki otel, ünlü tasarımcı
Dorothée Meilichzon’ın imzasını taşıyor. Odalardaki mermer ve
ahşap masalar, yatak başları, retro duvar aydınlatmaları dahil tüm
mobilyalar özel olarak otel için tasarlanmış ve üretilmiş. Dördü
süit olmak üzere toplam 49 odası var. Hôtel Bachaumont’a girer
girmez sağda Bachaumont restoran, solda zengin bir kokteyl
menüsüne sahip Night Flight bar ile karşılaşıyorsunuz. Restoran ve
barın arkasındaki isim, Paris’in yeme içme sektörünün tanınmış
ekiplerinden Experimental Group. Klasik Fransız brasserie
tarzındaki restoran, açık mutfağı ve yüksek tavanın yarattığı ferah
ve samimi atmosferiyle 100 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede; 400
çeşit Fransız şaraba sahip bir kavı da var. Her gün 17.00–02.00
saatleri arasında açık Night Flight ise rahat oturma grupları, geniş
ahşap barı ve şık ortamı ile uzun bir günün sonunda rahatlamak
için ideal. hotelbachaumont.com Ayşe Kocabeyoğlu
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Zaman sadece oda değil, istediğiniz odayı ayırtma zamanı.
Manzarası, büyüklüğü ya da sağladığı ayrıcalıklar gibi
arzu edilen faktörleri göz önüne alarak oda numarasıyla
rezervasyon yapmak başta olmak üzere, müşterilerine
kişiye özel seyahatler planlayan RoomSuggestion’ın
(roomsuggestion.com) kurucusu Haluk Bilen’den beş farklı
oda önerisi istedik:
• Evlenme teklifi veya romantik balayı için: The St. Regis
Villa; The St. Regis Mauritius Resort
• Dünyanın eğlence başkentinde arkadaşlarla partilemek
için: Empire State View Two-Bedroom Residence;
Langham Place, New York
• Çocuklarla Avrupa’da keyifli bir kültür seyahati için:
Executive Suite; Intercontinental De La Ville Roma
• Muazzam bir kayak seyahati için: Chalet Le Chardon;
Val d’Isère, Fransız Alpleri
• Sanat, deniz, spor, alışveriş, iyi yemek; “hepsi bir arada”
isteyen aileler için: Two-bedroom Apartment Suite;
Hotel Arts Barcelona

