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Bu yeni otel, Tayland adalarındaki oteller hakkındaki düşüncelerinizi ters yüz etmeye aday.
KEEMALA Phuket
Dört hayali kabilenin kültüründen ilham alan; bu kültürün 
özelliklerini 38 villa, ev ve kulübeye yansıtan bir otel. Garip bir 
cümle olduğunun farkındayız ancak Keemala’da bu gariplik, gerçek 
bir cazibeye dönüşüyor. Örneğin iki katlı Tree Pool Houses adlı 
konaklama alternatifleri, evlerin yüksekte olmasının yaratıcılığı 
ve özgürlüğü artırdığına inanan bir kabileden yola çıkarak 
tasarlanmış. Bu yüzden bu evler ağaçlara asılmış gibi görünüyor, 
içerideki eşyaların bazıları ise gerçekten tavana asılı. Odaların 
çoğunda king-size yataklar, yerli kabileler tarafından üretilmiş 
dokumaların bulunduğu, toprak tonlarında iç tasarım, doğal banyo 
ürünleri ve özel havuzlar dikkat çekiyor. 

Otelin içinde ve etrafında yapacak birçok şey var. Dalış turları, 
bahçeden sebze ve şifalı ot toplamak (ve otelin bufalolarıyla 
tanışmak), şeften yemek dersleri almak ya da yerel sanat 
atölyelerine katılmak bunlardan bazıları. Mala Spa, yağmur 
damlalarından esinlenen Raindrop Therapy gibi geleneksel bakım 
kürleri vaat ediyor. 

Keemala’nın dört restoranı sağlıklı yaşam konsepti çerçevesinde 
vejetaryen, pesketaryen, glütensiz ve şekersiz seçenekler sunuyor. 

Kadim Seylan ticaret yolundan ilham alan Keemala Four-
Clan Thai Tasting Plate gibi daha özel gastronomik deneyimler 
yaşamak da olası. Odanızdan çıkmak istemezseniz, kişiye özel 
tasarlanan tadım menüsü tam size göre; şefin yemekleri odanızda 
hazırlamasını bile isteyebilirsiniz.

Phuket Uluslararası Havalimanı’na 40, Kamala Sahili’ne 5 dakika 
uzaklıktaki Keemala (ücretsiz plaj servisi var), çiftler ve çocukları 
yetişkinliğe adım atmış aileler için mükemmel (otele 14 yaşın 
üstündeki çocuklar alınıyor). Çift kişilik odaların fiyatı gecesi 603 
Dolar’dan başlıyor; keemala.com

NASIL GİDİLİR?
Phuket’e İstanbul’dan çeşitli havayollarının aktarmalı uçuşlarıyla 
ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Tayland vizesini 
havalimanında veya sınır kapılarında alabiliyor. Uluslararası 
havalimanı girişlerinde genellikle 30 günlük vize veriliyor.

NE ZAMAN GİDİLİR?
Aralık-Mart arası, havanın güzel olduğu aylar ideal. 
Rashmi Shankar
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