Saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

2. Akra Caz Festivali Hazırlıkları
Başladı
2018’de ilk kez düzenlenen ve
birbirinden
önemli
sanatçıları
Akra’nın
muhteşem
manzarası
eşliğinde sanatseverlerle buluşturan
dev festivalin hazırlıkları tüm hızıyla
devam ediyor. Festivalin ikincisi 1929 Haziran 2019 tarihleri arasında
düzenlenecek. www.akrajazz.com

Barut Hotels 13. Otelini Fethiye’de
Açıyor
Barut Hotels, Fethiye’deki 2. oteli
olan The Residence at TUI Sensatori
Resort Barut Fethiye’yi 1 Mayıs
2019’da açıyor. Ultra her şey dahil
konseptinde hizmet verecek otel, 152
oda ve 304 yatak kapasitesi ile sadece
yetişkin misafirlerini ağırlayacak.

Barut Hotels’ten 2 Dünya, 3 Bölge
Birinciliği
Barut Hotels, WTM Londra Turizm
Fuarı’ndan 5 altın madalya ile döndü. TUI
tarafından düzenlenen gecede Sensatori
Resort Barut Sorgun ve TUI Sensimar Barut
Andız otelleri kendi kategorilerinde dünya
birincisi olurken; Barut Lara, Barut Kemer
ve TUI Sensatori Resort Barut Fethiye bölge
birincisi olarak altın madalya aldılar.

Unutma ki kesinlikle

eşsizsin. Herkes gibi.
Margaret Mead
Sayı: 2 - 2018

Barut Otellerinden Yepyeni Bir Barut Deneyimi

Gazetemizi alabilirsiniz.
Çevre koruma politikamız gereği gazetemiz için %100 geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır.

‘‘BARUT COLLECTION’’

Türk turizmine değer katan
en önemli markalar arasında
yer alan Barut Otelleri, 1971
yılından bu yana biriktirdiği
eşsiz deneyimini aktardığı yeni
segmenti Barut Collection’ı
tanıttı. Barut Otelleri, Barut
Collection kapsamında hizmet
verecek
‘Barut
Acanthus
Cennet’, ‘Barut Arum’, ‘Barut
Lara’ ve ‘Barut Kemer’ otelleri ile
1 Nisan 2019’dan itibaren turizm
sektörüne yepyeni bir hizmet
anlayışı sunmaya hazırlanıyor.

Barut Otelleri, yeni segmenti olan Barut Collection’ı 22 Ekim’de Lara
Barut’ta gerçekleştirdiği lansman ile yurt içinden ve yurt dışından
önemli sektör temsilcilerine tanıttı. Barut Collection için hazırlanan
ve turizm profesyonellerinin beğenisine sunulan Barut Collection
tanıtım filminin ödüllü yönetmeni Dağhan Celayir, filmi Barut Otelleri
Yönetim Kurulu ile birlikte izledi.
Beklentilerin ötesine geçerek, hizmet anlayışını özgün, şık ve ayrıcalıklı
bir tarzla misafirlerine sunan Barut Otelleri, ‘‘Stylish-All’’ konseptiyle
hizmet veren ‘‘Barut Acanthus & Cennet’’, ‘’Barut Arum’’, ‘’Barut
Lara’’ ve ‘’Barut Kemer’’ otellerini ‘’BARUT COLLECTION’’ segmenti
altında topladı. Barut Otelleri Barut Collection lansmanında, dünyaca
ünlü turizm gruplarının üst düzey yönetici ve yetkilileri ile yurt içinden
ve yurt dışından önemli basın mensuplarını Barut Lara’da bir araya
getirdi.

Barut Collection:
Barut Collection,
tekrar ziyaret oranı %40-45 olan misafirlerin
deneyimlemeye alışkın oldukları özel tat ve hizmetlere ek olarak; 200’e
varan yerli ve yabancı içecek sunumu, tam gün yiyecek hizmeti, A’la
Carte kahvaltının yanı sıra sınırsız ve ücretsiz diğer A’la Carte sunumlar,
uluslararası referanslı gösteriler, spor aktivitesi ve workshoplar, gece geç
saatlere kadar uzanan çocuk kulübü ve SPA hizmetini kapsamaktadır.

Barut
Otelleri
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Haydar
Barut: "Yaklaşık 50 yıldır
Türk
turizmine
hizmet
ediyoruz."
1971
yılında,
Ali
İhsan
Barut’un
girişimleri
ve
vizyon sahibi yaklaşımı ile
temelleri atılan Barut Otelleri
olarak,
3.000'in
üzerinde
çalışanımız ve 10.000 yatak
kapasitemiz ile yaklaşık 50
yıldır Türk turizmine hizmet
ediyoruz.
Otellerimizde
yıllık
yaklaşık
280.000
misafir ağırlıyoruz. Mayıs
2019’da, Fethiye’de açılacak
13.
tesisimizin
ardından,
‘’Mutlu çalışan – mutlu
misafir’’ felsefemizden ödün
vermeden,
yatırımlarımızı
sürdürmeye devam edeceğiz.
Türk
turizmine
yenilikler
getirme
misyonu
ile
hareket eden Barut Otelleri
olarak, sektörümüze Barut
Collection’ı
kazandırmanın
heyecanını
yaşıyoruz.
Bu
yeni yaklaşım ve hizmet
anlayışının Türk turizmine
hayırlı olmasını dilerim’’ dedi.

baruthotels.com

Sayın Misafirimiz,
1971’den bu güne turizmle büyümüş, turizme yatırım yapmış ve
bu sektöre gönül vermiş olan Barut Hotels ailesi, yaklaşık 50 yılda
milyonlarca insanın kalbine dokunmayı başardı. Mutlu çalışanmutlu misafir felsefesi ile hareket eden Barut Hotels, en önemli
yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinci ile sürdürülebilir
turizm için çalışanlarına maksimum önemi ve değeri veriyor.
İlk kez Barut Deneyimi yaşayacak olan misafirlerimiz ile onlarca
kez bizi tercih etmiş olan dünyanın her yerinden otellerimize
gelen misafirlerimize hep en iyisini sunmak, tatillerine anlam
ve konfor katmak amacıyla çalışıyoruz. Sevdiklerinizle harika
bir tatil geçirmenizi diliyorum.

Tour Of Antalya İçin Geri
Sayım Başladı

Sevgi ve saygılarımızla,
Haydar Barut

Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

Barut Hotels’e Dünyanın
önde gelen tur operatörü
TUI’den 5 altın madalya!

Barut Hotels ve Akra Hotels ana sponsorluğunda 2018 yılı Şubat
ayında ilki gerçekleştirilen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI)
2.2 kategorisinde profesyonel yarışlar takviminde yer alan Tour
of Antalya powered by Akra, dünya bisiklet camiasının ilgisini
çekmeyi başardı. Katılan takımlar ve yetkililer tarafından
dünyanın en iyi organize edilen 2.2 yarışlarından birisi olarak
gösterilen etkinlik, 2019 yılında 21-24 Şubat tarihleri arasında
gerçekleşecek.
Kasım ayı başında başlayan çalışmalar hızla devam ederken,
gereken tüm hazırlıkların sonuna yaklaşıldı.
İlk defa
gerçekleşen yarışın başarısı sebebiyle yoğun talep gören
yarışlara 50’ye yakın takım başvururken; yarış kalitesi, rekabetin
üst düzeyde olması ve Antalya turizmine etkileri gibi kriterler
göz önüne alınarak 25 takım davet edildi.
Profesyonel yarışların yanı sıra, organizasyonun son günü olan
24 Şubat tarihinde Akra Granfondo yarışı düzenlenecek. Her
yaş ve gruptan amatör sporculara açık olan bu yarış, kısa ve
uzun iki parkurdan oluşacak olup, 1000 civarında sporcuya
unutulmaz bir gün yaşatacak.
21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında dünya bisikletini yeniden
Antalya’da buluşturacak olan TOUR OF ANTALYA hakkında
detaylı ve güncel bilgi için www.tourofantalya.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Perge Antik Kenti'nde
Strauss Rüzgarı Esti

Kış Aylarında Hastalıklardan Korunun
• Egzersiz yapmaya devam edin veya başlayın.
• Uyku düzeninizi koruyun.
• Sık sık ellerinizi yıkayın.
• Sağlıklı ve düzenli beslenin.
• Sıvı tüketimini artırın.
• Stresten uzak durun.
• Mevsim koşullarına göre kıyafetler tercih edin.
• Doğal bitki çayları tüketin.
• Hep gülümseyin. :)

Görmeden Dönmeyin
Barut
Hotels
katkılarıyla,
Antalya
Avusturya
Fahri
Konsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ’’Antalya
- Avusturya Kültür Günleri’’ Perge Antik Kenti’ni sanatla
buluşturdu.
Perge Antik Kenti’nde Russell McGregor yönetiminde sahne
alan Avusturya’nın en önemli orkestralarından ‘‘Johann Strauss
Ensemble’’, Josef Strauss, Johann Strauss (Sohn), Eduard
Strauss ve Manfred Kammerhofer’in eserlerinden oluşan
repertuvarlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserin sonunda T.C Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avusturya
Büyükelçisi Ulrike Tilly ve Antalya Avusturya Fahri Konsolosu
Ahmet Barut Russell Mcgregor’a sahnede çiçek takdiminde
bulundu. Alanı tamamen dolduran seyirciler, samimi yaklaşımı
ve sempatik tavırları ile gönülleri fetheden Şef McGregor ve
orkestrasını dakikalarca ayakta alkışladı.

Aspendos Antik Kenti
Zengin tarihiyle tanınan Türkiye'nin
önemli kültür varlıklarından biri
olan Aspendos Antik Kenti, M.Ö.
10. yüzyılda Akalar tarafından
kurulmuştur.
Antalya’nın
Serik
ilçesinde bulunan antik kent, ticaret
yolu üzerinde yer aldığı için her daim
oldukça önemli bir konuma sahip
olmuştur. Aspendos Antik Kenti,
agora, tiyatro, stadyum, hamam,
sarnıçlar, dükkanlar gibi yapılardan
oluşuyor.

Yanartaş
Kayaların arasından yükselen
Yanartaş’ın alevleri 100 yıldır
yanıyor. ‘Sonsuz Ateş’ olarak da
anılan ve doğal bir ateş kaynağına
sahip olan Yanartaş, Anadolu’nun
mucizevi doğal güzelliklerinden
biridir. Beydağları Milli Parkı
içerisinde, Çıralı ve Olimpos
Tepelerinde, deniz seviyesinden
230 metre yükseklikte yer
almaktadır.
Chimaera’dan
yükselen alevler denizden dahi
görülebilmektedir.

BarutHotels

Hayatı Doyasıya Yaşamak İsteyenler Kulübü

CLUB VITALITY

Miss Belgium 2019 Finalistleri
Barut Lara’da Kamp Yaptı
21-28 Ekim tarihleri arasında Barut Lara’da konaklayan Miss
Belgium finalistleri, 12 Ocak 2019’da Belçika’da düzenlenecek
final gecesine Antalya’da hazırlandı. Beraberlerindeki 30
kişilik Belçikalı basın grubu ile Antalya’ya gelen finalistler,
bir hafta boyunca Antalya’da farklı yerlerde çekimler yaptı.

Akra'da Yeni Yıl Coşkusu
Yeni yıla, Akra farkıyla başlamak isteyenleri,
her yıl olduğu gibi bu yıl da harika bir yılbaşı
gecesi bekliyor. Barut Hotels kuruluşu
olan Akra, başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç’i,
geçmişten bu güne en sevilen şarkıları ile
Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Akra
yılbaşı gala menüsü ve detaylı bilgi için
444 40 45’i arayabilirsiniz.

Barut Hotels 2. Doğa Kitabını Çıkarıyor
Barut Lara’nın yemyeşil bahçesi ve bu
bahçede koruduğu ağaç, bitki ve canlı
türlerini konu aldığı doğa kitabının
ardından, Barut Hotels 2. doğa kitabı ile
bu kez de TUI SENSATORI Resort Barut
Fethiye bahçesi ve çevresindeki güzellikleri
tanıtmaya hazırlanıyor.

Barut Hotels Çağrı
Merkezi 1 Ocak 2019'da
hizmetinizde.

444 96 00

TUI Sensatori Resort Barut
Sorgun 10 yaşında
Tarafsız platformlar tarafından
düzenlenen anketler sonucunda
yüksek memnuniyet oranlarına
ulaşan ve başarılarını ödüllerle
taçlandıran TUI Sensatori Resort
Barut Sorgun, 10. yaşını renkli
ve eğlenceli etkinliklerle kutladı.
Etkinlikler
çerçevesinde
gala
yemeği, sahne showları, canlı
müzik, solist ve dj performansları,
ışık showu ve havai fişek gösterileri
kutlamalara renk kattı.

Çağdaş Genç Sanatçılar Barut
Lara’da Buluştu
Birbirinden yetenekli ressamlar bir
hafta boyunca konakladıkları Barut
Lara’da hayata geçirdikleri eserlerini
Galeri
Plus’ta
sanatseverlerin
beğenisine sundu. Sanatın ve
sanatçının destekçisi Barut Hotels
ev sahipliğinde iki hafta boyunca
sanatseverlerin ziyaretine sunulan
eserler, daha sonra Barut Lara’nın
sanatla
renklenmiş
duvarlarını
süsleyecek.

Günü doyasıya, hayatın keyfini dilediğince yaşamak isteyen
misafirlere için özel ayrıcalıklarla şekillenmiş bir mutluluk konsepti
olan Club Vitality, Barut misafirlerinin tüm talep ve ihtiyaçları dikkate
alınarak hazırlandı. Club Vitality konsepti, huzur ve eğlenceyle geçen
zamanların yanında, sağlık, dinamizm ve güven vadediyor.
Yiyecek, İçecek ve Spa:
Açık büfe restoranlarda diyet, vegan ve vejetaryen yemek alternatifleri,
taze bitki çayı köşeleri, alternatif light tatlılar ve pastalar, otellerin
misafirlere açık olmayan alanlarına yönelik tanıtım turu, vitality spa
paketi.
Kurslar ve Aktiviteler:
Sanat hobi atölyeleri, bahçe uğraşları, yemek kursu atölyesi, internet
kursu, tavla kursu, dans dersleri, dans akşamları, temalı film
gösterimleri, karaoke, showlar, canlı müzik, nordic walking (sadece
Barut Lara'da), yoga, stretching ve su jimnastiği, spa merkezi (ücretli),
ısıtılmış kapalı havuz (tatlı su), kitap köşesi, tenis, boccia, dart, masa
tenisi, squash (sadece Barut Lara'da), spor ve aktivite turnuvaları.
Sağlık Hizmetleri:
Doktor & hemşire, tam teşekküllü sağlık araçları, anlaşmalı hastaneler.
*Bu hizmet kapsamında bazı hizmetler ek ücrete dahil olmaktadır.

2019’da Yepyeni Bir
"Barut Arum"
Kış döneminde detaylı bir renovasyon çalışmasıyla büyük
oranda yenilenecek olan Barut Arum, 2019’da misafirlerine yeni
odaları ve üniteleriyle hizmet sunacak. Otelin genel alanlarında
gerçekleştirilecek şık dokunuşların yanı sıra, ana binada bulunan bazı
aile odaları da yenilenerek, ‘’Köşe Suite Deniz Tarafı’’ ve ‘’Suite Deniz
Tarafı’’ adında iki farklı oda tipine dönüştürülecek. Deluxe Direkt Deniz
Manzaralı odalardan bazıları renove edilerek ‘’Suite Deniz Tarafı’’
olarak misafirlerin beğenisine sunulacak. Ana binada altıncı katta
bulunan tüm odalar, şık detaylarla yenilenerek yepyeni bir görünüme
kavuşacak. Birbirinden özel lezzetlerin sunulduğu Mimoza A’la Carte
Restoran da büyütülerek daha ferah bir ortamda hizmet verecek.

Fitness Superstarları Başarılı Bir
Sezonu Daha Kapattı
Sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat ve
sağlıklı tatil felsefesi ile yola çıkılan
fitness superstarlarının 2. sezonu
da yoğun bir ilgi görürken, Pierre
Ammann, Katayoun Van Goor ve
Andre Romanens gibi alanında
dünya çapında isimlerin katılımları
ile gerçekleşen bu dev organizasyon
‘Update Your Body’ haftası ile sona
erdi.

Şehirde yepyeni bir caz bar;
‘’The 251 Soul’’
Akra’nın yeni markası 251, özgün
ve

başarılı

müzik

grupları

ve

sanatçıların canlı performansları
eşliğinde

dünya

müziklerini

haftanın altı günü müzik tutkunları
ile buluşturuyor.
Detaylı bilgi için:
444 40 45

baruthotels.com

Akra, 2. Uluslararası Meze Festivali’nde Dünyaca Ünlü
Şeflerle Gastronomi Tutkunlarını Antalya’da Buluşturdu
Akra tarafından düzenlenen ve 3 kıtadan en önemli 18 şefi
Antalya'da bir araya getiren 2. Uluslararası Meze Festivali,
gastronomi meraklılarına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.
Birbirinden lezzetli mezelerin sunulduğu festival, konuklardan
tam not aldı.
Birçok coğrafyada kendine özgü formlarla mutfak kültürünün bir
parçası olmayı başaran ve gastronominin merak edilen bir kültürü
olan meze, 12-13 Ekim’de Akra Otel’de yoğun bir katılımın gerçekleştiği
keyifli bir festivalle tanıtıldı. Mutfak duayenleri, akademisyenler,
deneyimli gurmeler ve lezzet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği
festival, yerli ve yabancı tüm katılımcılara 50'nin üzerinde mezeyi
tatma fırsatı sundu. Festival, deniz ve gökyüzünün kucaklaştığı
muhteşem manzarasıyla ünlü Akra’da gerçekleşirken, "Yaşadığınız
anı beş duyunuzla hissedin" mottosuyla hayata geçen Akra Urban
Social Taste konsepti, katılımcılara farklı bir tadım deneyimi yaşattı.

Türk Mutfağından Seçkin Tatlar
Akra Asmani Restaurant
sunar:

Meze deyince akla ilk gelen bölge olan Ortadoğu’nun lokomotif ülkesi
Lübnan’ın ünlü şefi Joe Barza mezeleri ile festivale renk katarken,
Suriye’den Mohammad Orfali, Mısır’dan Mostafa Seif, Fas’tan
Marouane Bouhmidi ve Filistin’den Johnny Goric, kendi ülkelerinden
özel tariflerle hazırlanan mezeleri katılımcıların beğenisine sundular.

KUZU KABURGA
Malzemeler
3 kg Kuzu Kaburga

Marinesi için:
800 ml su
100 ml mirin
60 ml light soya sos
24 gr dilimlenmiş taze
zencefil
24 gr sarımsak
1 gr kuru biber
1 adet dilimlenmiş lime limon
1 adet dilimlenmiş portakal
2 adet kabuk tarçın
2 adet yıldız anason
4 adet karanfil
400 gr biber salçası
15 gr tuz – değirmen/kaya
Sos için:
50 gr tatlı acı sos
100 gr mirin
25 gr az tuzlu yamasa soya
sos
10 gr chilli oil
10 gr kavrulmuş susam
50 gr hoisen sos

Dünyanın en önemli şefleri Antalya’da bir araya geldi
Türkiye’den çok önemli şeflerin yanı sıra meze denildiğinde ön plana
çıkan ülkelerin dünyaca ünlü şefleri de 2. Uluslararası Meze Festivali
kapsamında Akra Hotel’de bir araya geldi. 29 yaşındayken ilk Michelin
yıldızını alan şef Ruben Arnanz ve 2 Michelin yıldızlı Pere Planaguma
İspanya’dan festivale katılan şefler olurken, Tayland’ın ünlü şeflerinden
Prin Polsuk da Thai mutfağının eşsiz lezzetleri ile festivalde yerini aldı.

Bunları Biliyor Muydunuz?
HAZIRLANIŞI
Marinesi için
• Tüm malzemeleri mayonez
tenceresine koyarak, çırpma teli
yardımı ile karıştırın.
• Daha sonra kuzu kaburgaları
küvete
sıralayıp
üzerine
hazırladığınız sosu ilave edin.
• Alüminyum folyo ile kapatın ve
fırına verin.
• Kızartma programında
saat/160 derecede pişirin.
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Sos için
• Tüm malzemeleri mayonez
tenceresinde çırpma teli yardımı
ile karıştırıp, küçük bir kaba alın.
• Hazırlanan kuzu kaburgayı
kömür ızgarada pişirin ve fırça
yardımı ile hazırladığınız sosu iki
tarafa da sürün.

Mevlana Müzesi ve Türbesi,
Konya: 1274 yılında Mevlana’nın
vefatı üzerine yapılan türbe,
zamanla eklemeler yapılarak
bugünkü halini almıştır. Türbe
içinde Mevlana ve ailesine
ait mezarlar bulunmaktadır.
Mevlana müzesi ise türbenin
hemen yanında yer almaktadır.
Bu müze içinde Selçuklu
döneminden eserler, el yazması
Kuran’ı Kerim’ler ve dervişlerin
hayatını anlatan heykeller ve
objeler bulunmaktadır.

Ayasofya,
İstanbul:
İlk
yapıldığında üstü ahşap çatı
ile örtülü bir bazilika şeklinde
olan Ayasofya'nın açılışı, 360
yılına rastlar. Tarih boyunca
çok
sayıda
ayaklanmalar
ve yangınlarla zarar görür.
İmparator I. Justinianos (527–
565) kiliseyi onarmak yerine
görkemli
bir
ibadethane
yaptırmayı düşünür ve bunun
için İsidoros ve Antemios adlı
iki mimarı görevlendirir. 1453’te
cami haline getirilir ve yaklaşık
500 yıl camii olarak kullanılır.
1931 yılında kapanır ve 4 yıl
kapalı kalır. 1935’te müze olarak
yeniden açılır. Bir zamanlar
dünyanın en büyük katedrali
olan Ayasofya, tarih boyunca
birçok mimari esere ilham
kaynağı olmuştur. İstanbul’un
sembolleri arasında olan yapı
ziyaretçilerin yoğun ilgisini
çekmektedir.

Sudoku
6 3

5
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Ünlü İsimler The LifeCo Akra’da
Detoks Programına Katıldı
Akra Hotels ve Elle Dergisi işbirliği
ile 27 – 28 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşen Elle Wellness Days ile
sevilen isimler Akra’da konakladı.
Programa; Tuba Ünsal, Ece Sükan,
Deniz Marşan, Hande Ataizi, Raisa
Sason, Nilperi Şahinkaya gibi moda,
sanat ve televizyon camiasından
birbirinden önemli 17 konuk katıldı.

Barut Lara Personel Bistro Açıldı
Huzurlu ve güvenli çalışma ortamının
yaratılması çalışmaları kapsamında;
çalışanlar için son derece önemli olan
Personel Yemekhane ve Kafeteryası
tamamen yenilendi. Tüm öğünlerde
modern bir ortamda hizmet alan
Barut Lara çalışanları, ‘’mutlu çalışan
– mutlu misafir’’ felsefesini yaşayarak
deneyimliyor. Proje ile Barut Hotels’in
13
otelinde
aynı
standartların
sağlanması hedefleniyor.

Barut Hotels’in Sevimli Kedileri
Misafirlerinin konforu ve mutluluğu
için çalışan Barut Lara çalışanları,
oteli evi olarak sahiplenen sokak
kedilerini de unutmadı. İnsana,
doğaya, çevreye, hayvana değer
veren; bu değerleri korumak için
sosyal sorumluluk projeleri geliştiren
Barut Lara, kediler için özel bir alan
hazırladı.
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