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Bridal Detox ve Akra Fit
Programları ile

BÜYÜK GÜNE
HAZIRLIK

Romantik

BALAYI
ROTALARI
DÜĞÜN
AJANDASI

KUSURSUZ VE ŞIK BİR DÜĞÜN İÇİN
İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY...
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Merhaba!

Biz Akra Hotels olarak, bir aile olmak için ilk adımın atıldığı,
çok özel anların yaşandığı en heyecanlı kısma şahitlik ediyoruz.
Kendimizi ve konseptimizi; gerek konumumuz, şehrin merkezinde
olmamız, gerekse konseptimiz, verdiğimiz hizmet, oluşturduğumuz alt
yapımız ve ekibimiz ile “Düğün Oteli” olarak konumlandırıyoruz.
Kişinin ihtiyaçlarına özel yönlendirmelerle, özenle seçilmiş,
bu sürece konsantre olan ve sadece düğün çiftimiz ile
ilgilenen bir kurgu planladık.
Otel açılışından beri de gelişerek ve yetkinleşerek,
her yıl ayrı bir vizyonla devam ediyoruz.
İlerleyen sayfalarda tek tek ekibimizi ve bizi tanıyacaksınız.
Bizler bu deneyimin bir parçası olmaktan çok keyif alıyoruz, umarım
siz de hem okurken hem de yaşarken çok keyif alırsınız.
“Özenimiz Sözümüz”

Okşan Esmen

Satış&Pazarlama Müdürü

Sahibi
TURKUVAZ HABERLEŞME
VE YAYINCILIK A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
ve Genel Müdür
YASEMİN GEBEŞ
Yayın Direktörü
ASLIHAN SARP İŞMAN

Genel Yayın Yönetmeni
AYSUN ORHAN
Görsel Yönetmen
MİNE ÜNAL
Editör
GİZEM SABUNCU
Bölgeler Satış Grup Koordinatörü
AYNUR GÜKCAN
Bölge Satış Koordinatörü
ŞEYDA YILMAZ

Akra Hotels Genel Müdürü
GÖKHAN POLAT
Akra Hotels Satış Yetkilisi
ASU İLLEZ DEDE
Barut Hotels Grup Pazarlama
ve Kurumsal İletişim Sorumlusu
BİRGÜL AKGÜL
akrahotels.com

Bu yayın Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarafından Akra Hotels için hazırlanmıştır.
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Düğün öncesi
BAKIM ZAMANI

Özel gün yaklaştıkça heyecanınız giderek artıyor, bedeninize ve
zihninize yüklediğiniz stresle telaşınız, gerginliğiniz de yükseliyor.
En sevdiğiniz iki yakın arkadaşınızla birlikte The LifeCo “Bridal Detox”
programıyla sağlıklı bir şekilde fazlalıklarınızdan kurtulmak,
kişisel bakımlarla kendinizi şımartmak ister misiniz?

D

üğün öncesi günler, pek çok
kişinin daha fit görünmek
istediği, kilo vermeye çalıştığı
bir dönemdir. Ancak bu süreç;
stres, koşuşturmaca ve yorgunlukla
birleşince her ne kadar fazla kilolar
kendiliğinden yok olacak gibi
görünse de günün sonunda sağlıksız
bir zayıflık, soluk bir cilt ve vücutta
toplanan ödem ile sonuçlanır.
Hayatının en önemli gününde
kim çökmüş gözaltı, ödemden
kapanmayan gelinlik fermuarları,
solgun bir cilt ihtimalini göze
alabilir ki…
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The LifeCo Detoks ve Well-being
merkezi; yoğun evlilik hazırlık
süreçlerinin bedeninize yüklediği
stres, yorgunluk ve kaygıları göz
önünde bulundurarak sizinle beraber
en yakın iki arkadaşınızı bu özel
güne hep birlikte hazırlanacağınız
“Bridal Detoks” programına
davet ediyor.
The LifeCo “Bridal Detoks”
programında; gelin ve gelinin
en yakın 2 arkadaşı, uzmanlar
tarafından belirlenen 4 günlük detoks
veya kilo kontrol programı eşliğinde
masaj terapileri, hamam seansları,
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cilt bakımları, inceltici lenf drenaj
uygulamaları, cilt bakımları ve daha
birçok terapi ve uygulamayla özel
bir bakıma alınıyor.

DÜĞÜN ÖNCESI NEDEN
DETOKS YAPMALIYIM?

Günümüz dünyasının beraberinde
getirdiği sağlıksız beslenme
alışkanlıkları, işlenmiş gıdalar,
hava kirliliği, kimyasal ilaçlar,
stres gibi olumsuz faktörler toksin
oluşumuna neden olur. Bu toksinler
insan vücudunun baş edebilme
kapasitesinden çok fazla olduğunda
kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde
birikmeye başlar. Bu toksinlerin
doğal yollarla vücuttan atılmasını
sağlamak, daha canlı bir cilt ve
bedene sahip olabilmek için yılda
en az iki kez detoks programı
uygulamak gerekir.
Terapilerle desteklenen 4 günlük bir
detoks programı ile kilo verebilir,
ödem atabilir, bağışıklık sisteminizi
güçlendirirken, kendinizi daha
enerjik hissedebilirsiniz. Kanın
temizlenmesi ve temiz kanın organ,
hücre ve dokuları beslemesiyle daha
canlı bir cilt ve zinde bir bedene
kavuşursunuz. Temizlenmiş ve
yenilenmiş bir bedenin yanı sıra
rahatlamış bir ruh ve zihin, düğün
öncesi yoğun hazırlık süreçleri
ve stresle çok daha kolay baş
edebilmenizi sağlar.

BRIDAL DETOX’U NE ZAMAN
YAPMALIYIM?

Yoğun hazırlık süreçlerinize
dört gün sakin bir ortamda ara
verebileceğiniz, düğün ajandanıza
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ANTRENÖR NASİP BAYER

FIT
DAMATLAR
Düğün günü, en az gelin adayları
kadar damatlar için de önemli.
Damatlığınızın içinde fit ve
unutulmaz görünmek istiyorsanız
Nasip Bayer sizi AkraFit’in
egzersiz programlarını uygulamaya
davet ediyor.

uyan, sizin seçtiğiniz bir tarihte
yapabilirsiniz.

BRIDAL DETOX
PROGRAMI IÇERIĞI
• 4 gün konaklama
• Vücut Kompozisyon Analizi (2 kere)
• Detoks Program Koordinatörü
Konsültasyonu
• Kişiye özel detoks veya sağlıklı
beslenme planının oluşturulması
• Doktor konsültasyonu (1 seans)
• Yoga&Meditasyon grup seansları
(günde 2 kere)
•Sabah yürüyüşü (her sabah)
• Masaj Terapisi (2 seans)
• Turbosik Titreşim Terapisi
(her gün)
• Biofoton Terapisi (her gün)
• Immune Cocktail (1 seans)
• Cilt bakımı (1 seans)
• Göz bakımı (1 seans)
• Venüs veya Robolex uygulaması
(2 seans)
• Lenf Drenaj uygulaması (1 seans)
• Gelin Hamamı (1 seans)
• Raw Food Workshop’u
• Sağlıklı Yaşam Konuşmaları
ve Eğitim seansları

Ağırlık antrenmanları, crossfit
programları, stretching’ler, pilates
reformer çalışmaları, interval
yürüyüş ve koşu programları, yüzme
ve fonksiyonel circuit antrenmanlarla
zenginleştirilmiş egzersiz
programlarıyla forma girmek
istiyorsanız adresiniz AkraFit.

PEKI AKRAFIT’DE
SIZI NELER BEKLIYOR?
• Önce 3 aylık program
çerçevesinde siz damat adayları
yakın takibe alınıyor.
• Haftalık olarak uygulanacak
antrenman programlarıyla
eğitmenler bire bir sizlerle
ilgileniyor.
• Daha sonra beslenme ve
egzersiz programlarınız sürekli
yenilenip değiştiriliyor.
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DÜĞÜNE
GERI SAYIM

DÜĞÜNÜNÜZÜ STRESSIZ BIR ŞEKILDE GEÇIRMEK
ISTIYORSANIZ YAPMANIZ GEREKEN EN ÖNEMLI ŞEY;
ZAMANI DOĞRU KULLANMAK… MURAT GENÇTÜRK
NEYI, NE ZAMAN YAPMANIZ GEREKTIĞINI HATIRLATAN
KAPSAMLI BIR GERI SAYIM LISTESI HAZIRLADI.
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DÜĞÜNDEN 9-11 AY ÖNCE

DÜĞÜNDEN 4-5 AY ÖNCE

• Düğün gününüzde hizmet alacağınız servisle ilgili

• Çiçekçinizle bir görüşme ayarlayarak düğün

araştırmalara ve görüşmelere başlayın. Bu hizmetler;
fotoğrafçı, video çekimi, catering firması, düğün
organizatörü, çiçekçi ve diğerleri olabilir.

• Düğün davetiyelerini bastırın, davetiye zarflarını alın.

• Yukarıda saydığımız hizmetleri veren firmalardan

• Gelin arabası için araştırmanızı yapın ve rezervasyon

beğendikleriniz olursa hemen rezervasyon yaptırın.
Çünkü bu hizmetleri sağlayan firmalar düğün mekanları
gibi aylar öncesinden rezerve ediliyor.

yaptırın.

• Ailelerinizle bir araya gelerek davetli listesini

oluşturmaya başlayın. Bütçenize ve düğün için
kiralayacağınız mekanın kapasitesine göre davetli
listesini azaltabilirsiniz.
• Evlilik temalı dergilere fikir almak için göz atmaya

başlayabilirsiniz. Aynı araştırmayı internet üzerinden
de gerçekleştirebilirsiniz.
• Düğün teması, renkler ve tasarımcıyla ilgili

fikirlerinizi netleştirin.
• Nikah şahitlerinize karar vererek bu haberi onlara

iletin.
• Düğün günü nelerden sorumlu olacakları ve

yanlarında getirmeleri gereken özel belgeler hakkında
onları bilgilendirin.
• Alyanslarınızı seçin ve siparişini verin.
• Balayına çıkmayı düşünüyorsanız olası bölgeler ve

oteller hakkında araştırma yapmaya başlayın.

DÜĞÜNDEN 6-8 AY ÖNCE

süslemeleri, gelin buketi ve diğer çiçek aranjmanları
için kesin kararınızı verin.

• Düğün süslemeleri için plan yapmaya başlayın.
• Şehir dışından gelecek misafirleriniz için uygun
otel araştırması yapın.
• Düğün pastasına karar verin.
• Nikah şekeri ya da onun yerine dağıtacağınız

hediyeyi belirleyin.

DÜĞÜNDEN 3 AY ÖNCE
• Düğün pastası siparişini verin.
• Nikah memurunuzla görüşerek detayları konuşun ve

gerekli belgeleri evlendirme dairesine teslim edin.
• Davetli listesini tam olarak son haliyle oluşturun.
• Balayı için rezervasyonunuzu yaptırın.
• Davetiyelerin gideceği adresleri ve davetlilerin
iletişim numaralarını listeleyin.

DÜĞÜNDEN 2 AY ÖNCE
• Davetiyelerinizi gönderin.
• Saç modeliniz ve makyajınız için kuaförünüze

• Düğün günü seremonisi, müziği ve dansı için

provaya gidin.

tercihlerinizi belirleyin.

• Tüm yasal işlemlerinizi bitirin.

• Gelinlik ve damatlık seçimlerinizi yapın ve

• Gelinlik için ilk provanızı yapın.

kullanacağınız aksesuarları belirleyin.

• Seremoni için saatleriyle detaylı bir program

• Düğün davetiyesi seçenekleri hakkında bir fikir

oluşturun.

edinmek için araştırma yapmaya başlayın.

• Müzik seçiminizi yapın, özellikle ilk dansınız için

• Hediye listesi kullanacaksanız ihtiyaçlarınızı

seçeceğiniz şarkıyı belirleyin.

belirleyin.

• Düğün organizasyon firmasıyla çalışıyorsanız

düğün için programı detaylarıyla konuşun.

DÜĞÜNDEN 1 AY ÖNCE
• Balayı için tüm rezervasyon işlemlerinizi tamamlayın.
• Fotoğraf ve video çekimi yapacak firma ya da kişilerle

görüşerek son dakika detaylarını tekrar konuşun.
• Düğün mekanında masa yerleşimi üzerinde çalışmaya

başlayabilirsiniz.
• Düğün programını tüm detaylarıyla hazırlayın.
• Anlaştığınız firmalara kapora vermeniz gerekiyorsa

bu ödemeleri gerçekleştirin.

DÜĞÜNDEN 2 HAFTA ÖNCE
• Çiçekçinizle çiçeklerin kaçta ve nerelere teslim

edileceğini konuşun.
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• Düğün günü çalışacağınız tüm firma ve kişilerle
tek tek konuşarak herhangi bir sorun olup olmadığını
teyit edin.

DÜĞÜNDEN 1 GÜN ÖNCE
• Bahşiş vermeyi düşünüyorsanız zarflarınızı hazırlayın.
• Gelin arabasının önünü kesecekler için küçük

miktarlarda zarflar hazırlayın.
• Gelin arabası süslemesi ve gelin arabasının sizi nereden

alacağı konusunda son görüşmelerinizi yapın.
• Kuaför ve makyaj için aldığınız randevuyu tekrar

onaylatın.

Banket ekibi: Yiğithan Suakar, Gözde Aytar ve Murat Gençtürk
• Masa oturma düzenlerini tamamlayın.
• Davetiye gönderdiğiniz konuklardan geri dönüş

yapmayanlar varsa onlarla iletişime geçin.

DÜĞÜNDEN 1 HAFTA ÖNCE
• Son provanızı yaparak gelinliğinizi ve düğün günü

• Erkenden yatmaya, daha doğrusu uyumaya çalışın.

Yarın en mutlu günlerinizden biri olacağı kadar yorucu
da bir gün olacak.

DÜĞÜN GÜNÜ YAPILACAKLAR
• Güzel bir kahvaltıyla güne başlayın.
• Nişanlınızla son görüşmelerinizi yapın.
• Saç ve makyajınızı yaptırmak için kuaföre gidin.
• Şahitlerinizle tekrar konuşun ve kaçta, nerede olmaları

giyeceğiniz ayakkabılarınızı alın.

gerektiğini hatırlatın.

• Geleceğini bildiren konuklarla birlikte yaklaşık kaç

• Gelinliğinizi giyin, boy aynasında nasıl göründüğünüze

kişinin geleceğini hesaplayın.

son bir kez bakın, derin bir nefes alın ve hazırsınız...
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Cumartesi
EVLENEN ÇIFTLERIMIZE
MÜJDEMIZ VAR!

DÜĞÜNDEN SONRA SEVDIKLERINIZLE
YORGUNLUĞUNUZU ATABILECEĞINIZ BRUNCH KEYFI
PAZAR GÜNLERI PANORA RESTAURANT’TA.
BRUNCH’IMIZ 10:30-14:00 SAATLERI
ARASINDA GERÇEKLEŞIYOR.
www.akrahotels.com
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instagram/akrahotels

facebook/AkraHotels

twitter/@AkraHotels
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Aşk
masalı

YENI HAYATLARINA OTELIMIZDE “EVET” DIYEN
ÇIFTLERIMIZ VE “O ÖZEL GECELERI” IÇIN SÖYLEDIKLERI…
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Taciser&Barbaros
TARİH 18.07.2018 MEKAN ASMANI

“Biz düşledik, siz gerçekleştirdiniz. Tüm sevdiklerimizle ‘birleşmemizi’
kutladığımız o günde, yemeğimizin, sohbetimizin, oyunlarımızın ve müziğimizin
gizli kahramanları oldunuz. En özel gecelerimizden birini kutlarken, onu en
unutulmazlardan biri haline dönüştürdüğünüz için çok teşekkür ederiz.”

Elis&Atilla
TARİH 29.10.2018 MEKAN SİDE

“Hayatımızın en
unutulmaz gününün
önemli mimarlarından
Akra Hotel yönetimi ve
bütün çalışanlarına
sonsuz teşekkürler.
Her şey tek kelimeyle
muhteşemdi.”
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Yeşim&Mert
TARİH 11.11.2018 MEKAN ATHENA

“Herkesin düğünü en özel günüdür, özellikle kadınlar küçüklükten
beri hayalini kurarlar. Akra otelin muhteşem manzarası, yemeklerin
lezizliği ve otel çalışanlarının naif ilgisiyle birleşince harika bir
ambiyans oluştu. Düğünümüz hayal ettiğimizden de güzel oldu.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”
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Merve&Kadir
TARİH 11.11.2018 MEKAN SİDE

“Her şey o kadar güzeldi ve her
şey o kadar yolunda gidiyordu ki
hiç stres yaşamadan muhteşem bir
gece geçirdik. İyi ki kendimizi ve
bu özel günümüzü Akra’ya emanet
etmişiz... Güler yüzlü Akra ekibine
sonsuz teşekkürler...”

Nihal&Gökhan
TARİH 01.12.2018 MEKAN ATHENA

“Birçok otel araştırmasından sonra
en doğru otelin Akra olduğuna karar
verdik. Gerçekten isabetli bir karar
olduğunu düğünümüzde anladık.
Konaklama süremizce bizimle ilgilenen
Akra ekibinin her konuda bizim kadar
detaylara önem vermeleri takdire
şayandı. Düğün gecemiz de bir o kadar
güzel oldu, her şey kusursuzdu. Sadece
bizim değil, düğünümüze katılan
dostlarımızın da servis ve hizmetler
konusunda mutlu olduklarını görmek
paha biçilemezdi. Hayatımızın en
önemli gününde bize sonsuz güzellikleri
sunan Akra ekibine her şey işin çok
teşekkür ederiz.”
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FOTOĞRAF SANATÇISI
HALIL ÖZTÜRK

RAHATÇA gülümseyin!

Hayatınızın bu en özel gününü kusursuz kılmak ve ölümsüzleştirmek için
ihtiyacınız olan bir kişi var: O da “profesyonel bir fotoğrafçı”...

B

ugün hayatınızın en önemli ve
en mutlu günü; çünkü bugün
yeni hayatınızın ilk günü.
Artık her şey çift kişilik. Gelecek
planlarınız, yemek sofralarınız,
yatağınız, hayalleriniz, üzüntü
ve mutluluklarınız hep çoğul.
Artık yalnız değilsiniz. Aradığı
aşkı bulan ve onunla hayatını
birleştirmek için hazırlık yapan
gelin ya da damatsınız bugün. Bu
özel günü kusursuz kılmak için işini
doğru yapan insanlara ihtiyacınız
var. Örneğin; iyi bir terziye, iyi
bir kuaföre, iyi bir makyöze, iyi
bir aşçıya. Ancak bu özel günü
ölümsüz kılmak için tek bir kişiye
ihtiyacınız var: profesyonel
bir fotoğrafçıya. Peki doğru
fotoğrafçıyı bulup o en güzel anları
nasıl yakalayacaksınız?

MÜKEMMEL
FOTOĞRAFLAR İÇİN...
• Arkadaş önerilerini değerlendirin
ancak fotoğrafçınızla yüz yüze
görüşme yapmadan karar vermeyin.
Eşiniz de bu görüşmede yanınızda
olsun. Fotoğrafçı ile aranızda
iyi bir iletişim olmazsa aynı dili
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konuşamaz, o ‘en güzel anı’ hiçbir
şekilde yakalayamazsınız. Dolayısıyla
seçiminizi yaparken size kendini yakın
hissettiren, samimi olan kişilerle
çalışmaya özen gösterin.
• Fotoğraf dünyasına yabancı olsanız
dahi çekim esnasında kullanacakları
ekipmanların marka ve modellerinin
listesini isteyin, internette araştırma
yapın. Fotoğraf makinesi incelemesi
yapan binlerce site doğru kararı
vermenizde önemli bir kaynak
olacaktır.
• Söz uçar, yazı kalır. Firma ile
mutlaka sözleşme yapın.
• Fotoğrafçınızın sözünü dinleyin.
Bu sizin bizzat işin içinde olduğunuz
ilk düğün. Ama onlar yüzlercesine
şahit oldu ve emin olun etrafınızdaki
herkesten daha deneyimliler.
• Çekimin yapılacağı yerleri siz
belirleyin. Bu konuda fotoğrafçınızdan
öneriler alın. (Antalya için; Erdal
İnönü Parkı, The Big Man Park,
Düden Park, Kaleiçi, Cam Piramit,
Kundu sahil ve ormanlığı, Phaselis,
Side, Salda Gölü, Isparta lavanta
tarlası, Patara kum tepeleri, Demre,
Alanya.) Daha önce bu alanlarda
çekilmiş fotoğrafları inceleyin.

Eğer tercihi fotoğrafçıya bırakırsanız
fobilerinizle yüzleşmek zorunda
kalabilir, son derece stresli bir
ortamda gülümsemeye çalışmak için
ecel terleri dökebilirsiniz. (Örneğin;
yükseklik korkusu, uçurumun
kenarında gün batımı fotoğrafı gibi…)
• Albümde yer alacak fotoğraflardan
düğün hikâyesi videosunda
kullanılacak fon müziğine kadar her
şeye siz karar verin.
• Genellikle damatlar fotoğraf
çektirmeyi sevmezler. Gelinler ise
tam aksine fotoğraf çektirmek için
can atarlar. Bu da fotoğrafçının en
zorlandığı anlardan biridir. Beden
dilini doğru kullanmak güzel
fotoğrafın en önemli unsurudur.
Öyle ki fotoğrafçıdan ve fotoğraf
makinesinden daha önemlidir.
• Çekim öncesi güvendiğiniz bir
saç ve makyaj sanatçısıyla çalışın,
hatta çekimler sırasında yanınızda
bulunmalarını sağlayın.
• Günün anlam ve önemine, ayrıca
kıyafetinize uygun aksesuarlar seçin.
• Günü iyi planlayın. Çekim için
yeterli vakit ayırın. Geç kalma
endişesi taşıdığınız sürece objektife
gülümseyemezsiniz.
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DJ’SIZ ASLA!

Gelinlik-damatlık seçimi, düğün mekanı, saçı, makyajı
derken sıra geldi müzik seçimine. Şimdi kendinizi
yetenekli bir DJ’in kollarına bırakma zamanı.

G

ünümüzde müzik
endüstrisindeki gelişmeler ve
trendler, düğün ve after party
gibi eğlencelerde DJ’lerin yer alması
yönünde. Artık evlenmek isteyen
çiftler organizasyonlarında dj’leri
tercih ediyor.
DJ seçimi yaparken, şarkı
arşivi konusundaki becerilerini
dikkate almalı, gerekirse çalıştığı
mekanlardan referans istemelisiniz.
DJ’inizin kim olacağına karar
verdikten sonra ilk yapmanız
gereken, birlikte toplantı yapmak
ve ona düğününüz hakkında bilgi
vermek olmalı. Mesela; siz ve
ziyaretçileriniz ne tür müziklerden
hoşlanır gibi. Çünkü DJ’ler
kendi zevkine göre değil, misafir
portföyüne göre müzikler seçerek
ortamı sıcak tutmak zorundadır.
Bu yüzden ortak görüşlerle
oluşturulacak şarkı listeleri eğlence
akşamının daha zevkli ve güzel
geçmesini sağlar.
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DJ MURAT CAN

YENI TREND 80’LER, 90’LAR…

Son yıllarda nişan, düğün ve after
party’lerde artık oyun havaları veya
benzeri müziklerin yanı sıra, 80’li ve 90’lı
yılların müzikleri de tercih ediliyor.
Tabii ki organizasyon esnasında gelen
özel istekler de olacak. Bu gibi durumlar
için DJ’in geniş bir müzik arşivine sahip
olması gerekiyor. Buradaki amaç ise
misafirlerin mutlu olması ve sevdikleri
bir parçayı dinleme zevkine varması.
Ayrıca; düğününüzde çalmasını kesinlikle
istemediğiniz şarkıların listesini de
DJ’inize verirseniz, özel bir istek bile
olsa o şarkı asla çalınmaz.
DJ ile belirlemeniz gereken diğer bir konu
ise giriş ve ilk dans müziğinin seçimi.
Çiftlerin aklında eğer belirli bir parça
yoksa, DJ’lerin bu gibi durumlardaki
önerileri çiftlerin sevdiği müzikleri
bulmasına yardımcı oluyor. Ve tabii ki
çiçek atma… Günümüzde bu konuda en
çok tercih edilen şarkılar ise Beyonce
“Single Ladies” veya Nil Karaibrahimgil
“Bütün Kızlar Toplandık” oluyor.

EN ÇOK TERCIH EDILEN
MÜZIKLER
GIRIŞ MÜZIKLERI
Can Atilla “Rumeli Hisarı”
Tarkan “Beni Çok Sev”
Jesper KYD “The Brotherhood Escapes”
American Authors “Best Day of My Life”
Ellie Goulding “Love Me Like You Do”
●

●

●

●

●

İLK DANS MÜZIKLERI
Leonard Cohen
“Dance Me to The End of Love”
Rick Hale&Breea Guttery
“Fly Me to The Moon”
Ornella Vanoni
“L’Appuntamento”
●

●

●
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ŞIK SOFRALAR

MASA HAZIRLARKEN
NELERE DIKKAT ETMELIYIZ?

Yeni evli çiftlerin
vazgeçilmezi
şık sofralar
hazırlamak
sandığınız kadar
zor değil. işe
Executive Chef
Bilal Güngör’ün
önerileriyle
başlayın.
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Şık bir sofra için doğru masa
örtüsü seçimi önemli bir
başlangıçtır. Hazırlayacağınız
sofraya göre değişmekle
birlikte masa örtüsüne uygun
peçeteler kullanın. Daha akılda
kalıcı bir tasarım için sofranın
ortasına taze çiçeklerden
hazırlanmış bir aranjman
koyabilir veya sofranıza uygun
süslemeler kullanabilirsiniz.
Sofranızda kullanacağınız
servis tabakları da menünüz
hakkında misafirlerinize
ipucu verir. Örneğin; çorba ile
başlangıç yapacaksanız servis
tabaklarınızın üzerinde çorba
kasesi olmalıdır. Menünüzde
çorba yer almıyorsa yerine
ordövr tabağı koyabilirsiniz.

YERLEŞIM ÖNEMLI
Birçok kişi için sofra hazırlarken en önemli sorun
çatal-bıçak yerleşimidir. Unutmayın, çatal ve
bıçaklar kullanım amaçlarına göre dıştan içe doğru
yerleştirilir. Yemek çatalı tabağın soluna; yemek
bıçağı tabağın sağına; yemek kaşığı tabağın sağına,
bıçağın dışına; balık çatalı tabağın soluna, çatalın
dışına; balık bıçağı tabağın sağına, yemek bıçağı
dışına; meze çatalı tabağın soluna, diğer çatalların
dışına; meze kaşığı tabağın ön kısmına; çerez ve pasta
çatalı tabağın ön kısmına, sapı sola doğru; çerez ve
pasta bıçağı tabağın ön kısmına, keskin tarafı tabağa,
sapı sağa doğru, çatalın yanına konulmalı. Ayrıca; su
bardağı tabağın sol ön kısmına; meşrubat ya da içki
bardağı su bardağının sağına; tuzluk ve biberlik iki
servis tabağı arasına; yağ ve sirke sofranın ortasına
yakın; hardal ve diğer soslar yağ ile sirkeye yakın;
yağ tabağı servis tabağının sol ilerisine; salata tabağı
servis tabağının sol ilerisine; meyve tabağı ortaya;
ekmek tabağı ortaya; çiçek tanzimleri masanın
ortasına; peçeteler ise resmi olmayan yemeklerde
çatalların soluna, resmi yemeklerde ise servis
tabağının içine konulmalı.
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EN TATLI Pasta

Akra Hotels Pasta Şefi Mesut Küpçü, tadı ömür boyu
damaklarda kalacak bir düğün pastası yapmanın sırlarını
ve pratik tatlı tariflerini bizlerle paylaştı.
PRATIK PASTA: MULEX

PASTA ŞEFI MESUT KÜPÇÜ
HAKKINDA

Pasta ve çikolata yolculuğuna
İstanbul’da 1996 yılında başlayan
Mesut Küpçü, tutkuyla yaptığı
mesleğine sektörün önde gelen
işletmelerinden Akra’da devam
ediyor. Aynı zamanda Türkiye
Aşçılar ve Şefler Federasyonu
Milli Takımı adına (TAŞFED)
mutfak gastronomi dalında
uluslararası yarışmalara katılıyor.
2016 yılında Almanya’da 4 yılda
bir düzenlenen olimpiyatlarda
Türkiye adına üçüncülük kazanan
Küpçü, ayrıca her yıl İstanbul’da
düzenlenen Gastronomi
Festivali’nde Akra adına birçok
madalya ve derecenin de sahibi
oluyor.
“Pastacılık mutfakta damak tadı
dışında, bir zarafet ve görsellik
sanatıdır, son dokunuştur. İşin sırrı
kaliteli malzemeyi nerede, ne kadar,
nasıl kullandığınızda saklıdır” diyor
ve iyi pasta yapmanın sırlarını şöyle
açıklıyor: “Pasta yaparken izlenmesi
gereken yol, iyi ustalardan alınan ya da
daha önce denenmiş tarifleri mutlaka
sıralamasına uygun şekilde yapmak ve
uygun ısıda pişirmek. Yapılan pastadan,
tatlıdan istenilen sonuç alınamadıysa
ondan vazgeçmek yerine eksiği tespit
edip düzenleyerek yeniden yapmak,
mutlaka çok daha güzel sunumlar
elde edilmesini sağlar.”
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Malzemeler: 2 yumurta,
100 gram tereyağı, 100 gram
bitter çikolata, 75 gram un (bir su
bardağı), 50 gram esmer şeker
(bir çay bardağı)
Yapılışı: Yumurta, esmer şekerle
hafif çırpılır, erimiş tereyağı
içine çikolata eklenerek eritilip
yumurtaya ilave edilir. Daha sonra
un eklenerek alüminyum kaselere
doldurulur. 220 derecede
8 dakika pişirildikten sonra
dondurma eşliğinde servise hazır.

GRANOLA TART
Malzemeler: Elma suyu (bir su
bardağı), pekmez (2 çorba kaşığı),
zeytinyağı (1 tatlı kaşığı), file
badem (1 tatlı kaşığı), doğranmış
kuru kayısı (1 tatlı kaşığı), kabak
çekirdeği (bir tatlı kaşığı), yulaf
ezmesi (1 su bardağı), bal (1 çorba
kaşığı), keten tohumu (1 tatlı
kaşığı), yarım yumurta beyazı
Yapılışı: Bütün malzemeler
harmanlanıp yoğurulur, tartolet
kalıplarına basılarak sıkıştırılır.
140 derecede 20 dakika pişirilir,

daha sonra süzme yoğurtla
doldurularak taze meyveyle süslenip
servise hazırlanır.

HURMALI KEK
Malzemeler: 2 adet yumurta,
pekmez (bir çay bardağı), ayçiçek
yağı (yarım çay bardağı), yoğurt
(yarım çay bardağı), 10 adet doğranıp
ezilmiş hurma, un (bir su bardağı),
1 paket kabartma tozu
Yapılışı: Sıvı malzemeler karıştırılıp
üzerine katı malzemeler eklenerek
homojen bir hamur elde edilir. Kek
kalıbına alınarak 180 derecede
40 dakika pişirilir. Sıcakken kalıptan
çıkarılıp soğutularak çay saatinde
servis edilebilir.

BALLI COOKIE
Malzemeler: 2 su bardağı un,
100 gram tereyağı, 1 çay bardağı
süzme bal, bir çay bardağı yulaf
ezmesi, yarım paket kabartma tozu,
yarım yumurta
Yapılışı: Bütün malzemeler
yoğurularak 20 dakika dinlendirilir.
Elle istenilen şekil verildikten sonra
180 derecede 25 dakika pişirilir.
Afiyet olsun.

MULEX
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ÇIÇEKLERIN Dili

Özellikle söz, nişan ve düğünlerde çiçek seçimi çok önemli.
En önemli nokta ise mevsimine göre çiçek seçmek ve tasarımın
en son aşamasında bunları yerlerine yerleştirmek.

T

PEYZAJ MIMARI
HATICE KOYUNCU

ek bir gül ya da kocaman bir
buket ne zaman kocaman bir
gülümsemeyle karşılanmamıştır
ki? Bazen kusurları örtmek, bazen
aşkını resmetmek, bazen de tatlı bir
özür dilemek için çiçekler asırlardır
kendi tarihlerini yazıyor. Anlamları
ve ritüelleri değişse de çiçek hediye
etmek insanlık için, tarih boyunca
süregelen bir iletişim biçimi.
Hayatımızın her döneminde tüm özel
günlerimizde çiçeklerin özel bir yeri
ve anlamı bulunuyor.

ÇIÇEKLERIN DILINDEN
ANLAMAK

Çiçeklerin anlamları bilinirse,
sonradan karşılaşılacak istenmeyen
olayların da önüne geçilmiş olunur.
Eski müdürünüze bilmeden “gönlüm
sende” anlamı taşıyan pembe gül
göndermek istemezsiniz değil mi?
Biz şimdi söz, nişan, düğün gibi
organizasyonlarda çiçeğin önemine
odaklanalım:
Çiçek şüphesiz bir düğünü
tamamlayan en önemli detay.
Evlenecek çiftlerin yaşamlarının en
önemli ve özel gününde, konsepte
uygun çiçeğin seçimi çok özen
isteyen bir konu. Bahar ve yaz
aylarında düğün yapacak olan çiftler
genellikle bahçe düğünlerini tercih
ediyor. Burada en önemli konu;
mevsimine göre çiçek seçmek ve
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tasarımın en son aşamasında bunları
yerlerine yerleştirmek. Şayet vazoda
çiçek kullanılacaksa vazo içine
bir miktar buz ilavesi, çiçeklerin
düğün süresince daha canlı ve taze
kalmasına yardımcı olur. Düğün
konsepti ve renk seçimi, kullanılacak
olan çiçek ve diğer tasarım
materyallerini de belirleyicidir.
Gelin buketlerinde, renk ve dokuları
birbirine yakıştırdıktan sonra elde
çok ağırlık yapmayacak tüm çiçekler
kullanılabilir ama eğer dekorasyonda,
tak ya da nikah kürsüsü kullanılmışsa
bunların üzerinde ve masalarda yer
alan çiçeklerden, gelin buketinde de
kullanılması gerekir.

HANGI DURUMA, HANGI ÇIÇEK?

Söz, nişan, nikah için: Gerbera, lilyum,
orkide, antoryum, şeflera, guzmanya,
dracena, yuka.
Yıl dönümü kutlamalarında: Gül, papatya,
lilyum, orkide.
Misafirliğe giderken: Lilyum, yasemin,
sümbüller gibi vazoya konulabilecek

çiçekler ile çiçekli ve çiçeksiz
olabilecek iç mekan bitkileri.
Doğum günlerinde: Gül, papatya, lilyum,
gerbera, orkide, lale gibi türler ile
son yılların trendlerinden sukulent
tasarımlı teraryumlar.
Yeni ev, yeni iş ve terfilerde: Açelya
idealdir; çünkü bolluk ve bereketi
temsil eder.

EVDE ÇIÇEK BAKIMI

Evlerinde çiçek bakımıyla
ilgilenenler için bazı ipuçları:
• Hiçbir bitki aşırı sulanmaktan
hoşlanmaz. Genellikle bitkiler, toprak
nemini kaybettiği zaman zaten
size bunun sinyalini görüntüleriyle
verirler.
• Sulama her zaman belirli bir nem
düzeyini koruyabilecek şekilde
yapılmalı.
• Çiçekli bitkiler güneş ışığından
daha fazla faydalanmak ister.
Yeşil yapraklı çiçeksiz bitkiler,
kısmen de olsa ışık alan odalarda
kullanılabilir.
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KALICI VE ANLAMLI
Davetiye ve nikah şekeri

Davetiye ve nikah şekerinizin (artık şeker olmayabiliyor) bir balon
gibi sönüp gitmesini değil, kalıcı olmasını istiyorsanız daha anlamlı
ve sosyal sorumluluk içeren seçimler yapabilirsiniz.

H

er şeyi hızla tükettiğimiz
günümüzde artık evlenecek olan
çiftler davetiye ve nikah şekeri
seçimlerinde farkındalık yaratmak
istiyor. Eğer geleneksel yöntemlere
körü körüne bağlı bir çift değilseniz
bu konuda yeni trend sosyal
sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
Sadece en yakınlarınızın belirli bir
süre saklayacağı, diğer misafirlerin
ise 1-2 gün içinde çöpe atacağı
davetiye ve hediyelere bütçe ayırmak
yerine, sivil toplum kuruluşlarına
bağışta bulunabilirsiniz. Bunun
için öncelikle ne istediğinize karar
vermeniz gerekiyor. Mesela;
önceliğiniz eğitim mi, yoksa çevreye
karşı duyarlılık mı? Ya da kimsesiz
çocuklara sahip çıkan bir vakfı ya da
kadın haklarını savunan bir kuruluşu
da tercih edebilirsiniz. Sizin için
hazırladığımız önerilere göz atın.

DAVETIYE VE NIKAH ŞEKERI
IÇIN ALTERNATIFLER
• Davetiyenizi ve hediyelerinizi
LÖSEV’e katkı yaparak
seçebilirsiniz. Ayrıca; davetlilerinizi
nikah, kokteyl veya düğün
organizasyonunuza çiçek göndermek
yerine LÖSEV’e bağış yapmaya
yönlendirebilirsiniz.
• Nikah şekeri yerine davetlileriniz
adına TEMA’ya bağışta bulunarak,
ağaçlandırma çalışmalarına destek
olabilirsiniz. Onlar için kendi adlarına
dikilmiş bir fidanın ne kadar büyük
bir anlam taşıyacağını tahmin
edemezsiniz.
• Nikah davetiyenizi WWF (Doğal
Hayatı Koruma Vakfı) aracılığıyla
alırsanız, nesli tükenmekte olan bir
canlıyı evlat edinebilirsiniz.
• Davetiyenizi kimsesiz ve yoksul
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çocuklara eğitim imkanı sağlayan
Darüşşafaka Cemiyeti’nden seçip,
çocukların eğitimine destek olabilirsiniz.
Nikah şekeri olarak kurumun
hazırladığı doğal taş magnetlerle
de misafirlerinize sade bir anı
bırakabilirsiniz.
• Hayvan Kurtarma Derneği’ne
yapacağınız bağışla konuklarınıza kitap
ayracı hediye edebilirsiniz.
• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na
bağış yapıp, karşılığında konuklarınıza
defter ya da ayraç dağıtabilirsiniz.
• TEGV’in sitesinden seçeceğiniz
davetiyelerle eğitime destek olabilirsiniz.
• Davetiyenizi ve nikah şekerinizi
TOÇEV’den seçerek maddi yetersizlik
nedeniyle eğitimine devam edemeyen
çocuklara yardımcı olabilirsiniz.

Nikah şekeri yerine fidan
veya bitki tohumu hediye etmeye
ne dersiniz? Tohum bombası olarak
bilinen küçük toplardan hediye
ederek, konuklarınızın çeşitli
bitkilerin tohumlarını ekmelerini
sağlayabilirsiniz.
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EV TEMIZLIĞINDE
BILINMESI GEREKENLER

AKRA HOTELS
EXECUTIVE HOUSEKEEPER
ZELIHA GÜRAY
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Uzun zamandır
hayalini kurduğunuz
mutlu sona ulaştınız.
Harika bir balayı
geçirip düğün
yorgunluğunuzu
da attınız. Şimdi
gerçeklerle yüzleşme
vakti. Evli çiftlerin en
önemli sorunlarından
biri olan ev temizliği
hakkında bilmeniz
gereken her şey...

ADIM ADIM
TEMIZLIK KURALLARI

Ev işlerinin kolaylaştırılmasında ilk kural, iyi bir
planlamayla birlikte değerlendirme ve koordinasyon.
Bu planlamayla; evde belli bir süre içerisinde
gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikleri sıraya
koyabilirsiniz. Örneğin; yemek yapma, bulaşık
yıkama, sofra hazırlama, tuvalet ve banyonun
günlük temizliği vb. gibi. Bu işlerin ne zaman, kim
tarafından ve ne kadar sürede yapılacağına karar
vermeniz gerekiyor.
Daha sonra sıra işleri gruplandırmaya geliyor. Bu
işlem işlerin öncelik sırasına, kolay ve zor oluşuna
ve önem sırasına göre yapılabilir. Örneğin; sağlık ve
beslenmeyle ilgili olan işler diğerlerine göre öncelik
taşır. İşleri günlük, haftalık ve periyodik işler olarak
listeleyebiliriz. Hafta sonlarımızı temizlik yaparak
geçirmek ve işlerin arasında boğulmak istemiyorsak
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BUNLARI
BILIYOR MUYDUNUZ?
• Giriş hol ve koridorlarımızı

her gün 15-20 dakikamızı ayırarak evimizi derli toplu
ve temiz tutabiliriz.
Temizlik yapmaya pencereleri açarak başlamalıyız.
Temiz hava; iş yaparken yorulmamamızı sağlar ve
kirli havanın neden olduğu ağır hava dağılarak evimiz
daha ferah bir havaya kavuşur. Zamanımızı da enerji
düzeyimizle orantılı kullanmalıyız. Önemli işleri
enerjimizin yüksek olduğu zamanda yapmalıyız.
Dağınıklıktan ve dağınıklık yaratan objelerden
kurtulmalıyız. Eski ve modası geçmiş eşyalarımızı
evde tutmak dağınıklığa sebep olur. Belirli aralıklarla
eşyalarımızı gözden geçirerek eleme yapmalıyız.
Evin dekorasyonunu yaparken kaliteyi ve fonksiyonelliği
ön planda tutmalıyız. Çok işlevli üniteler, evin boyutuyla
orantılı mobilyalar, cilalı ahşap sehpa ve masalar, kolay
temizlenebilir ve leke tutmayan döşemelik kumaşlar,
oturma gruplarında kılıfları çıkarılıp yıkanabilir minder
ve yastıkları tercih etmeliyiz. Duvardan duvara veya
büyük parça halılardan kaçınmalıyız.
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temiz tutarak bu alanda oluşan
tozların diğer alanlara dağılmasını
önlemeliyiz. Böylece diğer
yaşam alanlarının kirlenmesini
geciktirebiliriz.
• Mutfağın düzeni ve temizliği
önemlidir. Evye, pişirme ünitesi ve
soğutucu arasındaki üçgenin genişliği
ne çok dar ne de çok geniş olmalıdır.
Çalışma yüzeyi uygun yükseklikte
olmalı, sık kullanılmayan her şeyi
tezgah üzerinden kaldırılmalıyız.
Sürekli kullanılan ve kirlenen tezgah
üzerinde az şey olursa daha kolay
temizlenir. Yemek pişirme, hazırlama
ve sunumdan sonra çıkan bulaşıkları
hemen makineye yerleştirmeliyiz.
Bulaşıkları makinede yıkamak
zamandan ve enerjiden tasarruf
sağlar. Mutfak atık ve çöplerini hemen
ortamdan uzaklaştırmak hijyenik bir
mutfağın ilk şartıdır.
• Hijyen konusunda en dikkatli
olmamız gereken yerlerin başında
tuvaletler gelir. Klozetlerde her
kullanımdan sonra sifon çekilmeli,
hijyen ve temizlik sağlayan
uygun kimyasallarla sık sık
fırçalanmalıdır. Klozet dış yüzeyi,
oturma yüzeyi ve kapağının
temizliğinde uygun kimyasalla
birlikte tek kullanımlık temizlik
bezi kullanmak önemlidir. Her
temizlikten sonra bu bezi çöpe
atmayı unutmayın. Klozet fırçaları
da sık sık temizlenmelidir.
• Banyolarımızda ise her duştan sonra
duş alanını ve bataryaları 1-2 dakika
zaman ayırarak uygun kimyasal,
mikrofiber bez ve hassas yüzey
banyo süngerleriyle temizleyip,
durulayabiliriz. Kurulama işleminde
mikrofiber bez kullanmak kolaylık
sağlar.
• Cam temizliğinde; hava
şartlarının uygunluğu çok
önemlidir. Çok sıcak ve çok soğuk
havalarda cam temizliği önerilmez.
Cam temizliğine başlamadan önce
pencere çerçevelerinin temizliği

yapılmalıdır. Camlarda; cam
silme kimyasallarını kullanmak
istemiyorsanız beyaz sirkeyle de
iyi sonuç alabilirsiniz.
• Toz alırken yukarıdan aşağıya ve
içten dışa kuralını uygulamalıyız.
Zeminleri süpürmeden önce mutlaka
toz almalıyız. Zeminleri süpürdükten
sonra toz alırsak düşen tozlar ve
partiküller süpürdüğümüz alanlara
düşer ve süpürme işlemi boşa gider.
• Zemin paspaslama işlemlerinde
oynar başlıklı paspas araçları
kullanmanızı öneririm. İyi bir
paspas ünitesi, daha kısa sürede
daha iyi ve kaliteli temizlik sağlar.
Oynar başlıklı paspaslar masa
altlarına, koltuk ve sandalye
altlarına rahatlıkla girerek eğilip
kalkmadan temizliği kısa kısada
bitirmemize yardımcı olur.
• Çoraplarımızın ve iç çamaşırlarımızın
yıkama esnasında karışmaması için
file yıkama tülleri kullanmalıyız.
Yıkama tüllerini atık tüllerimizden
kendimiz de dikebiliriz.
• Havlularımızın sertleşmemesi
için yumuşatıcı gibi kimyasallar
kullanmak istemiyorsak
makinemize beyaz sirke
ekleyebiliriz. Beyaz sirkeyi
tabanı yanmış ütü altlarında da
kullanabiliriz.
• Giyeceklerimizi makineye atarken
düğmelerini iliklemeli, fermuarlarını
kapatmalıyız.
• İyi bir buharlı ütü en büyük
yardımcımızdır. Ütülenecek
eşyalarımızı uygun bir kurutmadan
sonra hemen ütülemeyeceksek
katlayarak kaldırmak ütüye
hazırlıkta önemli bir adımdır.
• Perde ütülemek en sıkıcı işler
arasındadır. Yıkamaya uygun
perdelerin son durulama suyuna yarım
bardak tuz ekleyip, kurutmadan
perdelerimizi yerlerine takabiliriz.
Böylelikle kırışmaları önlenmiş olur.
• El çantalarının içerisini kağıtla
gevşekçe doldurarak raflarda düz
bir şekilde tutmalıyız.
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HAYALLERINIZIN

Ötesinde..

Eşsiz manzarasıyla fark yaratan AKRA, benzersiz atmosferi, şık mekanları
ve dünya mutfaklarının en leziz örneklerini sunduğu düğün menüleriyle
hayallerinizin bile ötesinde bir düğün ve balayı yaşamanıza yardımcı oluyor.

İ

ster yemyeşil bahçede bir kır düğünü ya da
Akdeniz’in engin maviliğine bakan eşsiz
panoramasına sahip Balo Salonları… Akra sadece
yaz aylarında değil, yılın her mevsiminde rüya gibi
düğünlere ev sahipliği yapıyor. Duygu ve deneyimleri ön
plana çıkaran yeni nesil otelcilik konsepti Urban Social
dokunuşunu öne çıkaran otelde, bu özel gün ile ilgili
her şey otelin deneyimli ekibi tarafından genç çiftlerle
birlikte özel olarak planlanıyor. Görüntüsü ve lezzetiyle
sizi baştan çıkaran düğün pastası da Akra’nın çiftlere
hediyesi… Düğün gününüze ise TheLifeCo’nun Bridal
Detox programıyla hazırlanmanızı öneririz.
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FARK YARATIYOR
Türk ve Dünya mutfaklarının en iyi örneklerini sunan
zengin menüleriyle göz dolduran Akra Otel’de 10 ayrı
seçenekle birlikte sunulan 4 course menü ise düğün
çiftlerinin talep ve isteklerine göre özel olarak hazırlanıyor.
Düğün günü çiftimiz otele geldiği andan düğüne kadar,
düğün asistanımız çiftlerimizin yanında oluyor. Evlilik yıl
dönümlerinde Asmani Restaurant'ımızda çiftimize 2 kişilik
akşam yemeği hediye ediyoruz. Ayrıca; hayatınızın en özel
günlerinden biri olan düğününüzü büyülü ve romantik bir
masala dönüştürmeniz için Akra size muhteşem bir balayı
süiti imkanı da sunuyor.
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AKRA’DAN YENI EVLI ÇIFTLERE
ÖZEL FIRSATLAR
HAF TA IÇI
IZE ÖZEL
DÜĞÜNLERIN

%15

indirim

Cuma hariç hafta
içi günlerinde
gerçekleşecek düğün
organizasyonlarında
seçilecek menü üzerinden
%15 indirim uygulanan
kampanya, minimum
200 kişilik düğünler
için geçerli.

25

KINA GECENIZ

IN

% ra’dan’i
Ak

Cuma hariç hafta
içi günlerinde
gerçekleşecek, düğün
sözleşmesini yapmış
gelinlerin kına
geceleri %25 indirimli
gerçekleşiyor.

KIŞ DÜĞÜNÜNÜZE YAZ KEYFI
AKRA'DAN HEDIYE
Düğününü kış aylarında bir Pazar günü
gerçekleştirmek isteyen çiftlere Akra,
6 ay boyunca açık/kapalı havuz ve deniz
kullanımını ücretsiz olarak sunuyor.

DÜĞÜN SIZDEN, BALAYI BIZDEN

Özel günleri anlamlı kılmaya büyük önem
veren Akra, muhteşem bir düğünün ardından
çiftleri, kendileri için ayrılmış olan modern ve
panoramik balayı odalarında, gül yaprakları
ve kutlamaların vazgeçilmez ikramlarıyla
karşılayarak, özel kahvaltı servisiyle güne
huzurlu ve enerjik başlamalarını sağlıyor.
Akra’da düğün gerçekleştiren çiftlerin,
Barut Kemer veya Barut Fethiye Sensatori’de
2 gece 3 gün süren balayı tatili ise otelin
hediyesi.

●

Yukarıdaki kampanyalardan sadece bir tanesi seçilebilir. ● Kampanyalar birleştirilemez.
●
Kampanya şartları hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.akrahotels.com
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instagram/akrahotels

facebook/AkraHotels

twitter/@AkraHotels
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Tatlı balayı
DOĞAYLA IÇ IÇE VE ROMANTIK BIR TATIL DÜŞLEYEN ÇIFTLER IÇIN...

Tercihiniz Ege ise...
TUI SENSATORI
RESORT
BARUT FETHİYE
Gözünüzü Ege’nin benzersiz deniz manzarasına
açacağınız 5 yıldızlı TUI Sensatori Resort Barut
Fethiye’de, geniş ve ferah aile süit odalarından
kapıları masmavi havuza açılan swim-up odalara kadar
farklı seçimler yapabileceğiniz, geniş yelpazeye sahip
konaklama imkanları sunuluyor. Aile bölümü, karma
bölüm ve yetişkin bölümü olmak üzere 3 ana bölümden
oluşan TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye her
şey dahil konseptte hizmet veriyor.
Muğla Fethiye’nin eşsiz günbatımı manzarası eşliğinde
5 farklı A’la Carte restoranda Türk Mutfağı, Asya
Mutfağı, Dünya Mutfakları, İtalyan Mutfağı, BBQ
ya da şık bir Fine-Dining alternatifi sunan otel,
gastronomi konusunda da çok beğeniliyor.
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EĞLENCE ZAMANI
TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye’nin lounge ve
barlarında caz, piyano ve diğer müzik alternatifleriyle gecenin
tadını çıkarabilir, gece şovları ve animasyonlarla eğlenceli bir
akşam geçirebilirsiniz. Ya da biricik eşinizle, dalga sesleriyle
şenlenen sahilde geceyi aydınlatan yıldızları izlerken Ege’nin
tertemiz havasını içinize çekerek anın tadını çıkarabilirsiniz.
“SENSATORI Konsepti” ile unutamayacağınız bir balayı
deneyimi TUI Sensatori Resort Barut Fethiye’de sizi bekliyor.
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Tercihiniz Akdeniz ise...
KEMER BARUT
COLLECTION

Balayı, şüphesiz tüm çiftlerin yeni hayatlarındaki
en önemli başlangıç… Evliliklerinin ilk günlerini
en güzel şekilde geçirmek isteyen birçok çift
gerek düğün öncesi stresini atıp dinlenmek gerek
Antalya’nın eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için
Kemer Barut Collection’ı tercih ediyor.
Turkuvaz renkteki berrak denizi, tertemiz plajı
ve sırtını yasladığı heybetli Bey Dağları ile
misafirlerine mükemmel bir manzara ve Barut
kalitesinde hizmet sunan Kemer Barut Collection
birbirinden önemli turizm merkezlerine kısa sürede
ulaşma imkanı sunuyor.
Kemer Barut Collection, Antalya Havalimanı’na
55 dakika, Antalya şehir merkezine 45 dakika,
Kemer alışveriş merkezine 5 dakika, 3 Adalar
dalış alanına 4 mil, Phaselis Antik Kenti’ne 15
dakika, Göynük Kanyonu’na 15 dakika, Folklorik
Yörük Parkı’na 10 dakika, Tekirova Ekolojik Doğal
Parkı’na 15 dakika, Olimpos-Beydağları Sahil Milli
Parkı’na 10 dakika mesafede yer alıyor.

BEKLENTILERINIZIN ÜZERINDE BIR BALAYI
Yarım asırlık tecrübesiyle 13 otele sahip olan
Barut Hotels, Kemer Barut Collection ile Nisan
2019’dan itibaren “her şeyin en iyisi” yaklaşımını
tanımladığı yeni konsepti “Collection” ile hizmet
sunmaya hazırlanıyor. Barut kalitesi ve zengin ürün
çeşitliliği ile ultra herşey dahil konseptte hizmet
sunan Kemer Barut Collection, balayı çiftlerini
bekliyor.
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PARTNERLERİMİZ

ALL IN ORGANİZASYON
Hatice Ünal
Tel: 0 549 242 00 90
allinorganizasyon

INTERMEZZO MÜZİK

Adres: Arapsuyu Mah. Belediye Cad.
No: 6/1 Konyaaltı-Antalya
Tel: 0 242 230 45 47/0 532 616 10 00

MANDALİN YAPIM

Bayram Kasap
Tel: 0 532 236 82 12
mandalinyapim@outlook.com

SEVİL DAVET&ORGANİZASYON

MYOR

Adres: Fener Mah. 1967/1 Sokak
No: 7/6 Muratpaşa-Antalya
Tel: 0 242 349 74 44/0 530 902 51 58
isa@myor.com.tr

Şerife Kırmacı
Tel: 0 555 692 79 27
renklifikirlerfabrikası, bestevent.tr
renklifikirlerfabrikasi@gmail.com

SU TASARIM ORGANİZASYON

SY PRODÜKSİYON

Adres: Çağlayan Mah. 2056 Sok.
No: 4 Muratpaşa-Antalya
Tel: 0 538 761 94 84
info@sutasarimorganizasyon.com
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RENKLİ FİKİRLER FABRİKASI

Halil Öztürk
Adres: Şirinyalı Mah. Lara Cad. No: 24
Akra Hotel Muratpaşa-Antalya
Tel: 0 242 344 71 81/0 532 252 58 58
halilozturk@syproduksiyon.com

Sevil Kurcebe Altınpınar
Adres: Güzelbağ Mah. Havaalanı Cad.
No: 204/K Muratpaşa-Antalya
Tel: 0 242 317 08 80/0 533 355 16 70
sevilorganizasyon@hotmail.com
sevilorganizasyonantalya

7’DEN 70’E

Dilek Şimşek
Tel: 0 533 471 97 37
antalyawedding
weddingeventantalya
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