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Sevgili Chamada Hotels Misafirleri, 
2017 yılında açılışını yaptığımız Pia Bella Prestige Hotel & Casino ve 2022 yılı Ocak ayında 
açılışını yaptığımız Chamada Prestige Hotel, Casino & SPA ile Siz Değerli Misafirlerimizle 
birlikte olmanın kıvanç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Chamada Hotels markası olarak 
gerçek lüksün seri üretilmediğini bildiğimiz için sizlere bireyselleştirilmiş hizmet sunmaya 
odaklandık.  Hizmet ve kalite süreçlerimizi de bu doğrultuda her geçen gün daha iyi 
seviyelere getirmeyi hedefliyoruz. 

2022 yazında hizmete açtığımız Ada’nın eğlence dünyasının buluşma noktası olan Chamada 
Beach Club’ta ve birbirinden lezzetli sunumlarıyla, manzaralarına kendinizi bırakıp uzaklara 
dalacağınız güzellikte mekanlarımızla sizleri tatilinde ötesinde bir dünyaya davet ediyoruz.   
“Unutulmaz Anlar ve Unutulmaz Anılar” sloganımız ile bünyemizde çalışan 1000’e yakın 
personelimiz ile sizleri ağırlamaktan ve aramızda görmekten mutluluk duyarız.     
Bizlerle olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz...

CHAMADA PRESTIGE HOTEL - GENEL MÜDÜRÜ

Yasin EKER
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Toplam 35.000 m alanı olan tesisimiz Chamada Prestige Hotel, KKTC’nin Turizm cenneti 
Girne kentindedir. Otel odalarımız iki farklı binada yer almakta ve misafirlerimizin 
tercihine özel kalabalıktan uzak, aile konaklamasına uygun 1+1, 2+1 villa tipinde 
odalarımız bulunmaktadır. Elegance (Ana Bina) 117 Oda, Diamond (Yan Bina) 53 Oda, 
Chamada Villalarımız ise 17 Villa olarak misafirlerimize üst düzey konfor ve maksimum 
kalite ile hizmet vermektedir.

Wireless, Şezlong, Şemsiye, Plaj Havlusu, Sauna, 
Hamam, Buhar Odası, Fitness Salonu, Vale 
Park Hizmeti, Bebek Sandalyesi, Bebek Yatağı, 
Ayakkabı Parlatma Makinesi, Paramedic ücretsiz 
hizmetlerdendir.

Oda Servisi, Kuru Temizleme, Yıkama - Ütü ve Kuru 
Temizleme Hizmetleri, Çocuk Bakıcısı, Doktor, Masaj 
ve Bakım Uygulamaları , Kuaför, Vip Spa, Havaalanı 
Transferi, Su Sporları, Cabana ve Localar, Club, 
Alakart Restaurant, Terrace Bar - Nargile Cafe

Ücretsiz Hizmetler

Ücretli Hizmetler

PRESTIGE HOTEL
CHAMADA
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PRESTIGE CASINO
3500 m genişliğindeki son teknoloji ve en yeni makinelerle donatılan casinomuzda 
smart kart sistemi uygulanmaktadır. 187 slot makinesi, 24 adet canlı oyun masası, 
canlı yarışlar ve futbol bahisleri, Texas Hold’em Poker salonu ve masaları, tüm 
makinelerin bağlı olduğu büyük ödüllü jackpot casinoda hizmet vermektedir.

CHAMADA
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Otelimizin konsept dahilinde hizmet veren iç ve dış alan seçeneği ile misafirlerimize 
yemeklerini diledikleri alanda yeme imkanı sunan ana restaurantımız, sizleri Türk ve 
Dünya Mutfakları’nın lezzetleri ile buluşturuyor.

Kahvaltı: 07:00 – 11:00  /  Brunch: 11:00 – 14:30

Öğlen Yemeği: 12:30 – 14:30  /  Akşam Yemeği: 19:00 – 21:30

ELEGANT MAIN RESTAURANT
CHAMADA

Lotus SPA’ da deneyimli masaj terapistleri tarafından Uzak Doğu masajları ve Klasik 
masajlar uygulanmaktadır. Sauna, Hamam, Buhar Banyosu, 4 adet masaj odası, 4 
adet Vip Masaj Odası ile kendisini özel hissetmek isteyen tüm misafirlerimize hizmet 
vermektedir. Lotus SPA’ ya girdiğiniz andan itibaren yaşamın stresini unutturacak bir 
Uzak Doğu seyahat etmiş kadar olacak, tüm masaj çeşitlerini ve bakım uygulamalarını 
Uzak Doğunun profesyonel terapistlerinden alabileceksiniz.

LOTUS SPA
CHAMADA

Otelimiz, kendisine ait plaj alanına 5 dakikalık mesafede ve her saat başı shuttle ile 
misafirlerimizin plaja ulaşımı sağlanmaktadır. Yenilenen sahil alanı, özel oturma grupları 
ve locaları ile misafirlerine kusursuz bir yaz tatili sunmaktadır. Otelin plajında ücretsiz 
olarak şezlong, şemsiye ve havlu hizmeti bulunmaktadır. Otelde 2 adet açık ve 2 adet 
kapalı yüzme havuzu ayrıca süs havuzu bulunmaktadır. Kapalı havuzlarımız mevsimsel 
ısıtmalıdır.

HAVUZ / PLAJ
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Çocuk Kulubümüzde her şey, minik misafirlerimizin uzman çalışanlarımız eşliğinde 
güvenli, eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirmeleri için düşünüldü. Çocuk Kulübü’nde 
çocuklarınız farklı kültürlerden arkadaşlarıyla geliştirici oyunlar oynarken siz de huzur 
içerisinde kendinize daha fazla vakit ayırarak tatilinizin keyfini çıkartın. Tesisimizde 0-12 
yaş arasındaki çocuklar için çocuk ve bebek bakım hizmeti verilmektedir.

Her türlü organizasyonu gerçekleştirebileceğiniz ve içerisinde son teknoloji ekipmanların 
bulunduğu 3 farklı salon, profesyonel yapısı ve çalışanları ile hizmet vermektedir. 
Salonlarda ses sistemi, kablolu kablosuz kürsü ve yaka mikrofonları, tepegöz, video data 
projektörü, geniş ekran TV, Mp3, DVD ve Divx, LCD projektör, barkovizyon bulunmaktadır. 

Olympus : 300 - 450 kişilik  /  Egypt Sky – 1: 60 - 80 kişilik  /  Egypt Sky – 2: 60 – 80 kişilik

CARAMEL KIDS CLUB

KONGRE VE TOPLANTI SALONLARI

CHAMADA

CHAMADA PRESTIGE HOTEL  CASINO &  SPA

Lobi’de ve terasta yer alan lobbylounge alanımız; sabah kahvesi 
ya da beş çayında arkadaşlarıyla buluşmak, geceleri kokteyller 
eşliğinde dinlenmek veya 12:00 – 22:00 saatleri arasında servis 
edilen eşsiz tatlı ve kurabiyelerimizi tatmak isteyen misafirlerimiz 
için son derece konforlu bir ortam sunar.

08:00 – 00:00 – Lobby Bar / 12:00 – 18:00 - Patisserie

LOBBY BAR & PATISSERIE
CHAMADA

Meze çeşitleri, kebaplar ve şerbetli tatlılar gibi tarihi lezzet mirasımız olan geleneksel 
Türk mutfağına özgü lezzet ve aromalar sunulmaktadır. Zengin Türk Mutfağının eşsiz 
lezzetlerini tadarken, kendinizi büyülü bir ambiyans ve Akdeniz manzarası ile şımartmanız 
için 17:00’dan 01:00’a kadar açığız. 

OCAKBAŞI ALACARTE
RESTAURANT
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JR.PRESIDENTAL ODA JR.PRESIDENTAL ODA

Tek yatak odalı ya da iki yatak odalı, jacuzzili, ayrıca 
her iki oda tipi içinde ekstra oturma alanı ile sizlere 
iki farklı konaklama seçeneği sunan Jr. Presidential 
odalarımız ister ailenizle isterseniz arkadaşlarınızla 
konforlu bir konaklama geçirebilmeniz amacı ile özel 
olarak dizayn edilmiştir.

JR. PRESIDENTIAL
ODA

14 1 5

CHAMADA PRESTIGE HOTEL  CASINO &  SPA CHAMADA PRESTIGE HOTEL CASINO &   SPA

CHAMADA PRESTIGE





Easter Island, Şili

DÜNYA’NIN EN ETKİLEYİCİ
10 TARİHİ YERİ

Machu Picchu, Peru

Tikal, Peten, Guatemala

Chichén Itzá, Yucatán, Meksika

Ayasofya, İstanbul, Türkiye

Petra, Ürdün

Taj Mahal, Agra, Hindistan

Sukhothai, Tayland

Angkor Wat, SiemReap, Kamboçya

Stonehenge, Wiltshire, İngiltere

Türkçede “Paskalya Adası” olarak da geçen Easter Island, Pasifik Okyanusu’nda yer alan 
Şili’ye bağlı bir ada. 1995 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeye hak kazanan 
bu güzel adada zamanında yaşamış Rapa Nui halkından miras kalan 887 Moai anıtsal 
insan heykeli yer alıyor. 

Listemizin ikinci sırasında ise yine UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adınız yazdırmış 
olan ve aynı zamanda Dünyanın Yeni 7 Harikası’ndan biri seçilen MachuPicchu 
var. İspanyolca “Eski Zirve” anlamına gelen bu yerin 1438-1472 yılları arasında İnka 
İmparatoru “Pachacuti” için inşa edildiği arkeologlar tarafından iddia ediliyor.

Guatemala yağmur ormanlarında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’nden Tikal, 
döneminden geriye kalan yapılardan en iyi korunmuş Maya şehir devleti olarak 
karşımıza çıkıyor.

“Çiçen İtza” şeklinde okunan ve Dünyanın Yeni 7 Harikası’ndan biri olan Chichén Itzá, 
Meksika’nın en çok turist çeken ikinci arkeolojik SİT alanı olarak karşımıza çıkıyor ve 
listemizin 5. sırasında yerini alıyor.

Eski ismiyle Konstantinopolis’in Ayasofya’sı da dünyanın en etkili yerleri arasında. 
İsmindeki “aya” kelimesi “kutsal, azize”, “sofya” ise “bilgelik” anlamına gelen, bütünlük 
olarak bakıldığında ise kelime anlamı “kutsal bilgelik” olan Ayasofya Camii içerisinde 
kütüphane, minber, mihrap, vaaz kürsüleri ve ahşap korkuluklar barındırıyor.916 yıl 
kilise olarak, 482 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya 1935 yılından itibaren müze olarak 

ziyaretçilerini ağırladı. 2020 yılı itibariyle camii olarak tekrar ibadete açıldı.

“Raqmu” veya kayaların renginden dolayı “Rose Şehri” isimleriyle de bilinen Petra, 
Ürdün’de Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında bulunan antik bir kent.Petra yaklaşık 
100 kilometrekarelik bir alanda, kum taşından kaya bloklarına oyulmuş amfi tiyatro, 
mezarlar, rölyefler ve tapınaklardan oluşuyor. Ayrıca Petra Antik Kenti’nin;  Transformers, 
Indiana Jones, Mortal Kombat ve Mumya Geri Dönüyor gibi birçok filme ev sahipliği 

yaptığını görebilirsiniz.

“Aşk uğruna yapılmış bir yapı dünya çapında ne kadar ilgi görebilir?” sorusuna 
verilebilecek en güzel cevabın vücut bulmuş hali Tac Mahal. Babür İmparatorluğu’nun 5. 
hükümdarı Şah Cihan’ın genç yaşta doğum sırasında hayatını kaybeden eşi Ercümend 
Banu Begüm (Begüm Mümtaz Mahal) için yaptırdığı Tac Mahal günümüzde İslam 

türbe mimarisinin en değerli eserlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Birkaç yüzyıl boyunca Tayland’a başkentlik yapmış Sukhothai bünyesinde bir hendekle 
çevrili 21 tapınak barındırıyor.“Mutluluk Şafağı” anlamında kullanılan Sukhothai 
ismindeki tarihi tapınak ve anıtlarla dolu bu yıkık şehir UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 

de yerini almıştır.

Günümüzün en kutsal mekanlarından biri olan Angkor Wat, bir zamanlar Güneydoğu 
Asya’nın çoğunu yöneten Kymer İmparatorluğu’nun merkeziydi. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Stonehenge anıtının milattan önce 3000 ve 
2000 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor. İnşa edildikten sonra 500 yıl boyunca 
İngiltere’nin en büyük mezarlığı olarak kullanılan Stonehenge için yapılan araştırmaların 
sonucuna göre inşa edilme amacı güneş-uzay gözlemevi, güneş saati veya ufo iniş yeri 
olarak kullanılmasıydı.

18 1 9
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ABDURRAHİM TÜRK ABDURRAHİM TÜRK

Bölümünüzün turizmde hatta hayatımızda ne derece önem 
taşıdığının hepimiz farkındayız.  Siz, bu kadar önemli ve otelciliğin 
temel taşlarından biri olan kat hizmetleri operasyonunu yönetirken 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Kat hizmetlerinde görevli bir çalışanın mesaisi nasıl geçiyor? 
Örneğin bir odaya girdiğinde neler yapıyor?

Okuyucularımızı da bilgilendirmek amacı ile bize genel olarak kat 
hizmetleri departmanına bağlı olan birimler ve otel içerisindeki 
görevlerinizden bahseder misiniz?

Kat Hizmetleri Müdürü

Abdurrahim
TÜRK

Abdurrahim Bey öncelikle sizi 
tanıyarak başlamak isterim. 
Bize biraz kendinizden 
ve meslek hayatınızın 
ilerleyişinden bahseder 
misiniz?
1968 İstanbul doğumluyum. İlk otelcilik 
hayatıma İstanbul Swiss Otel’de 
başladım. Yaklaşık 6 ay meydancılık, 
3 ayda meydan şefliğinden sonra Kat 
Hizmetleri Müdürlüğüne terfi ettim. 
Kat Hizmetleri Müdürü olduğum süre 
boyunca hem kendi departmanımla 
ilgili hem de aynı zamanda satış, ön 
büro, teknik departmanları ile ilgili 
otelin vermiş olduğu bütün eğitimlere 
katıldım.

Kat Hizmetleri ekip işidir bu yüzden bir müdür gibi değil onların bir abisi, bir kardeşi, 
bir babası gibi davranırım. Her zaman onları takip eder ve yönlendiririm. Onlarla 
beraber çalışır, devamlı yanlarında olurum. Her zaman misafir odaklı çalışmış ve 
personelime de bunu öğretmişimdir. Önceliğimizin misafir olması bize her zaman 
başarıyı getirmiştir.

Her sabah şeflerim aracılığı ile personelim işine başlar, kat personeli katına çıkar, 
kat arabasını düzenler daha sonra listesindeki oda durumlarına bakar, boş odaları 
kontrol eder. Kontroller bittikten sonra konaklayan odalarımızın temizliğine 
başlanır. Oda havalandırılır, içeride boş tabak vb. varsa çıkartılır, çöpler alınır, çarşaf 
değişikliği, buklet ürünlerinin yenilenmesi, banyo temizliği detaylıca yapılır. Odanın 
kalan eksikleri tamamlanır. Tüm odanın tekrar tozu alınır, en son odayı süpürür 
ve odadan çıkarlar. Oda durumlarını ve misafir detaylarını raporlarına yazarlar. Bir 
personel mesai bitimine kadar yaklaşık 20 oda temizler, gün sonunda da listelerini 
şeflerine teslim ederler.

Şefler, sorumlu oldukları katlardaki temizlenen odaların tekrar kontrollerini yapar. 
Detaylı rapor tutulur ve odalarımız hazır olduktan sonra misafir hizmetine sunulur. 
Bir günün özeti bu şekilde devam eder.

Departmanımın işi gerçekten çok ağır. Çamaşırhane bölümü, odalar, katlar, 
ofisler, genel alanlar, restaurantlar, personel alanları, plaj ve havuz bölümleri yani 
anlayacağınız bütün otelin girişinden başlayarak tüm alanların temizlik, bakım ve 
onarım takibi tarafımızdan yapılır.

Eğitimler sayesinde diğer bölümlerin de işleyişini öğrenip, kendi bölümümde 
yararlı olacak bilgileri kendi ekibime de öğrettim. Hiçbir zaman ben bilmiyorum 
demedim, hep öğrendim. Bir gün çamaşırhaneyle ilgili bir sıkıntı yaşadım ve kendi 
kendime dedim ki ben burayı da ögrenmeliyim. Bir yıl boyunca çamaşırhanede 
personel gibi çalıştıktan sonra Çamaşırhane Müdürlüğü yaptım. Dünyadaki 24 
Swiss Otel içerisinde, Çamaşırhane Departmanım hem misafir memnuniyeti hem 
de personel memnuniyeti bakımından birinci gelmiştir.

Burada çok güzel fikirlere de öncelik ettim mesela ilk olarak bornozlara devamlı 
gelen misafirlerimizin isimlerini yazdırmak ve hatta şirket sahipleri iseler şirket 
logolarıyla beraber hazırlamak benim fikrimdir. 
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LALA MUSTAFA
PAŞA CAMİİ
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Lala Mustafa Paşa Camii, orijinal ismi Aziz Nikolas Katedrali olan eski bir Katolik mabedidir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin en büyük iki camisinden biridir. 1328’de katedral olarak açılmış 
ve 1571’de Osmanlı Devleti tarafından bölgenin ihtiyacını karşılamak için camiye çevrilmiştir. 
Kıbrıs Fatihi olarak anılan Lala Mustafa Paşa’nın adını almıştır.Gazimağusa’nın en etkileyici binası 
olan bu gotik mimariye sahip güzel Katolik Katedrali Lüzinyan döneminde inşa edilmiştir ve St. 
Nikolas’a adanmıştır.

Muhtemelen Fransız Jean Langlois tarafından tasarlanan ve daha önce bir kilise olan kalıntıların 
üzerine yapıldığı düşünülen katedral, 1298’den 1312’ye kadar inşa edilmiştir ve 1328 yılında 
kutsanmıştır.

1372 yılında, Lüzinyanlılar Lefkoşa’daki Ayasofya Katedrali’nde Kıbrıs Kralları olarak taçlandırılacak 
ve ardından Gazimağusa St. Nikolas Katedrali’nde Kudüs Kralları olarak taçlandırılacaktı. Bu bina, 
Fransa’nın dışında oldukça nadir bulunan Rayonnant Gotik tarzında inşa edilmiştir. Fransa ile 
Kıbrıs arasındaki tarihi bağ, Notre-Dame de Reims gibi ilkFransız örnekleri ile olan paralellikleriyle 
kanıtlanmıştır. Gerçekten bu benzerlik o kadar fazladır ki bina “Kuzey Kıbrıs’ın Reims’i olarak 
adlandırılmıştır. Tarz bakımında aynı zamanda Lefkoşa’daki Ayasofya’ya ve Girne manzaralı 
Bellapais Manastırına da benzemektedir.

Katedralin iki kulesinin üst kısımları meydana gelen bir depremden oldukça etkilenmiştir ve 
Osmanlı fethi sırasında zarar görmüştür. Ağustos 1571’de Venedikliler yenilgiye uğratılarak 
Gazimagusa düşürülmüştür. Kıbrıs Osmanlı kontrolüne geçince katedral bir mihrap ve minare 
eklenerek camiye dönüştürülmüştür ve Gazimagusa Ayasofya Camii olarak adlandırılmıştır.
İslamiyet kuralları çerçevesinde caminin içindeki tüm insan resimleri kaldırılmıştır ve duvarlardaki 
resim ve freskler sıva ile kaplanmıştır bu sebeple altında hangi hazinelerin saklı kaldığını kimse 
bilememektedir. Bazı mozaik camlar şeffaf cam ile değiştirilmiştir ve tüm camilerde olduğu gibi, 
kilisenin zemini bir halı ile kaplanmıştır ve bazı mezar taşlarının bugüne kadar kalma ihtimali 
halen devam etmektedir. Günümüzde hala kuzey koridorunda birkaç mezar tespit edilebilir.
Ancak mimarisi tamamen bozulmadan kalmıştır ve cami olarak kullanıldığı için çoğu Avrupa 
katedralinde yapılan Barok eklemelerinden ve 19. yüzyıl restorasyonlarından uzak kalmıştır. 
Böylece bina hala saf Gotik mimarinin nadir bir örneğidir.

İsmi, Lefkoşa’daki kardeşi gibi adının değiştirildiği 1954 yılına kadar kullanılmaya devam 
etmiştir, 1570 yılında Osmanlıların Kıbrıs’ı fethinde Venediklilere karşı orduları yöneten Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Büyük Vezirinin adı olan Lala Mustafa Paşa’nın adını alarak günümüze Lala 
Mustafa Paşa Camii olarak gelmiştir.

Osmanlı Hanedanı;

Erken Tarih;



Her şey dahil konsept içerisinde hizmet veren patisserie alanımız lobi de zaman 
geçiren misafirlerimize alkollü- alkolsüz, sıcak ve soğuk içecekler, taptaze tatlı ve 
kurabiye seçenekleri ile lobide geçirilen zamana lezzet katıyor.

Gün içerisinde ister şık ve sıcak ambiyansı ile iç alanımızda zaman geçirebilir, isterseniz 
de deniz manzaralı dış alanımızda pastane ürünlerimizin tadını çıkarabilirsiniz.

CHAMADA

PATISSERIE

CHAMADA PATISSERIE CHAMADA PATISSERIE
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YENİLENEN
WEB SİTEMİZLE BİZE

ULAŞMANIZ ARTIK
ÇOK KOLAY!



BARIŞ ZERENMANCHAMADA PRESTIGE HOTEL  CASINO &  SPA

Dünya mutfakları içerisinde pastacılık alanında en çok beğendiğiniz ve 
başarılı bulduğunuz mutfak hangisi?

Dünya mutfakları içerisinde pastacılık alanında en çok beğendiğim ve örnek aldığım mutfak 
Fransız mutfağıdır. Bence pastacılığı en üst seviyeye taşımayı başarmıştır.

Alanınızda söz sahibi olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?

Chef De Cuisine

Okurlarımız için kendinizden 
bahsedebilir misiniz? Pastacılık 
öykünüz nasıl başladı ve neden bu 
bölümü tercih ettiniz?  
Hatay Doğumluyum. Abimin pastane şefi 
olması benim de pastane bölümüne olan 
ilgim ve merakımı arttırdı. Pastacılık işini 
severek yapıyorum. Uzun yıllar Hatay’da 
pastanelerde ustalık yaptım. Otel deneyimim 
ise orduevi ile başladı ve sonrasında otellerde 
çalışmaya başladım. 

Meslektaşlarıma ve bu işe yeni başlamak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem; öncelikle severek 
yapacakları bölümü tercih etmeleri ve kaliteli ustaların olduğu bir yerde işe başlamalarını tavsiye 
ederim. Pastacılık mesleği gerçekten çok güzel, eğlenceli bir meslek. Bu işin içine girdiğinizde 
farklı bir dünyaya geçiş yapmış gibi oluyorsunuz. Mesleğimiz çok geniş ve meşakatli bir meslek 
ama öğrendikçe daha çok öğrenme hevesiniz artıyor. Bu sektör her zaman kendini yenileyen, 
gelişen bir sektördür. Tüm arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.
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Sıvı krema ocakta kaynatılır. Kaynayan krema kenara çekilerek kuvertür 
çikolata eklenir ve ılıyana kadar karıştırılır. Kalan 100 ml sıvı kremayı 
mikser ile çırparak limon dolguyu ekliyoruz ve ılıyan kremaya ekliyoruz. 
Toz jelatini ise 100 ml su ile ocakta eritiyoruz ve krema karışımına ekliyoruz. 
Silikon kalıba malzemeyi dökerek donduruyoruz. Donduktan sonra 
şekillenmiş olan ürünümüzü tabağa alıp dekorlayarak servis ediyoruz.

200 ml sıvı krema 
100 gr fildişi kuvertür çikolata 
100 gr limon dolgu 

MALZEMELER;

HAZIRLANIŞ;

6 gr toz jelatin 
100 ml su

LİMONLU
MOUSSE





DÜNYA’NIN
FARKLI NOKTALARINDAN

ÇİN YUNANİSTAN

ALMANYA İSPANYA

İSVİÇRE SİBİRYA

GÜNEY AFRİKA İZLANDA

İRLANDA

BREZİLYA

KANADA

PANAMA

JAPONYA MEKSİKA

Çinliler, yılın ilk günü ön kapılarını mutluluk 
ve iyi şans getirsin diye kırmızıya boyuyor. 
Ayrıca tüm bıçaklar saklanıyor çünkü 
yılbaşında evde biri kendini keserse tüm 
senenin kötü geçeceğine inanılıyor.

Yılbaşı arifesinde, komşularımız kapılarının 
önüne yeniden doğuşu simgeleyen bir 
soğan asıyor. Ertesi sabah, kafalarına 
aynı soğanla vurarak evdeki çocukları 
uyandırmak, onlar için yılbaşı gelenekleri 
arasında.

Almanlar, yeni yıla reçelli çörekler yiyerek 
merhaba diyor. Şaka olsun diye bazı 
reçellerin içi değiştiriyor, örneğin hardalla. 
Hardallı çöreğe denk gelenin, tüm yılı 
şanssız geçireceğine inanılıyor. 

Çoğu İspanyol ve Güney Amerikalı, yeni 
yılın mutluluk getirmesi için gece yarısında 
saatin 12 kez çalmasıyla beraber 12 tane 
üzüm yiyor.

Yeni yılın size şans ve zenginlik getirmesini 
istiyorsanız yılbaşı gününde evin zeminine 
bir topak krema dökmeniz İsviçre 
geleneklerine göre yeterli.

Eğer yılbaşında yolun Sibirya’ya düşerse 
buzun altına yerleştirmek için taşıdığı ağaç 
kütüğüyle donmuş göle dalan insanlar 
göreceksin, şaşırma. Bu onlar için bir 
gelenek.

“Eskiye hoşça kal, yeniye merhabalar.” Bu ünlü Güney Afrika özdeyişine uygun olarak 
Johannesburg sakinleri, yılbaşında evdeki tüm eski aygıtları pencerelerinden dışarı fırlatıyor.

İzlanda’da yılbaşı bir başka…  Bu ülkenin insanları, yılbaşında evlere cinlerin girdiğine, ölülerin 
dirildiğine, fokların insan şekline büründüklerine ve ineklerin konuşabildiğine inanıyor.

Yeni yılın kendilerine bir koca getirmesi 
ümidiyle bekar kadınlar yastıklarının altına 
ökse otu koyar. Ayrıca İrlanda geleneklerine 
göre yılbaşında duvara ekmek asmak kötü 
ruhları kovar.

Her yıl binlerce Brezilyalı Denizlerin 
Tanrıçasına sunu olarak okyanusa beyaz 
çiçekler atar. Böylelikle Denizlerin 
Tanrıçasının dileklerini gelecek yılda 
gerçekleştireceğine inanırlar.

Kutup Ayısı Yüzüşü olarak bilinen yeni yıl 
geleneği, Kanada’da 1920’lerde başladı. 
Bu geleneğe göre, Kanadalılar İngiliz 
Koyu’nun dondurucu sularına atlayarak 
yeni yılı kutluyor.

Kötü ruhları yeni yıldan uzak tutmak 
amacıyla Panamalılar yılbaşına 
politikacıların ve ünlü simaların temsili 
kuklalarını yakarak giriyorla

Japonya’da yeni yılın gelişi, Budist 
tapınaklarında 108 kere çan çalınarak 
kutlanıyor, her çan sesi Budizm’deki bir 
günahı simgeliyor. Japonlar bu şekilde 
bütün günahların affedildiğini düşünüyor.

Yeni yıl arifesinde Meksikalılar evlerini 
değişik renklerle boyuyorlar. Her renk yeni 
yıl için farklı bir umudu simgeliyor: Kırmızı 
renk aşkı arayanlar, sarı renk iş isteyenler, 
yeşil renk ise para beklentisi olanlar için… 

GELENEKLERİYILBAŞI



Terrace Bar & Nargile Cafe, hafif atıştırmalıklar, karın doyurucu bir menü veya 
macera dolu bir günün ardından güneşi batırmak için leziz bir kokteyle kadar her 
türlü imkâna sahip.

Sakin ortamı ve dinlendirici manzarası ile günün yorgunluğunu atabileceğiniz ya da 
kişisel çalışmalarınızı yapabileceğiniz en güzel yer…

CHAMADA
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42 standart, 9 Suit, 3 King Suit odamız ve profesyonel konaklama ekibimiz ile sizleri 
en iyi şekilde ağırlayabilmek için hizmetinizdeyiz. Tüm ayrıntıları siz misafirlerimizin 
memnuniyeti için en ince noktasına kadar düşünülerek hazırlanmış odalarımızda 
keyifle tatilinizi geçirebilir, bu eşsiz deneyime bizimle ortak olabilirsiniz.






