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LUJO ART & JOY HOTEL BODRUM

ГОСТОПРИЕМСТВОТО
КАТО ИЗКУСТВО

Lujo Art & Joy Bodrum е различен по много начини, а това не е никак лесно
в Турция, известна с разкоша на морските си хотели, природните си
дадености и повсеместното всеотдайно обслужване. Защото в Lujo Hotel
- най-новият ексклузивен адрес в курорта Бодрум – безупречният сървис
бележи нови висоти, поставяйки във фокуса си спонтанната радост от
живота.
Lujo Bodrum е първият хотел в света, който „прикача“
като неотделима част от названието си „Art & Joy” - такoва е закачливото му и амбициозно послание, инспирирано от изкуството да живееш, радвайки се на всеки
миг. Неговият собственик и опитният му мениджърски
екип (все местни хора) вярват, че това, което предизвиква неудържима радост, непременно съдържа в себе
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си изкуство. Тоест вдъхновението дебне отвсякъде и
гостоприемството само по себе си е изкуство. Затова не
се учудвайте, когато още на входа установите, че вместо
класически консиерж за вашето добруване като гост на
хотела ще се грижи т.нар. Joy Advisor, т.е. Съветник по радостта. Поверете му желанията си – той ще откликне на
всяка прищявка и ще ви консултира сърцато по всички

въпроси: като се почне от дългия списък със забавления
на територията на комплекса и се стигне до атракционите навън, които заслужават вниманието ви.
На влизане в хотела ще се натъкнете и на още нещо - шоколадов фонтан, който прелъстява при всяко минаване
край него. Потопете в топлата му сладост съблазнителните свежи ягоди и парчета ананас на клечка. Сладкият
живот тепърва започва. А още дори не сте влезли в стаята си, където като комплимент ви чака красиво декорирано плато с лакомства, излезли току-що от сладкарския
цех на хотела.
Днешният лукс се измерва с време и простор. А в Lujo
личното ви пространство е свещено – нито за момент
няма да имате усещането за навалица, дори когато
всичките 451 помещения за настаняване тук са заети. В
стаите и вилите, в ресторантите и заведенията, край басейните и плажовете – навсякъде на почит е уединението и дискретността. Почти всички сгради са ниски, умно
съобразени с ландшафта и проектирани така, че да имат
фронтален изглед към дълбокия залив Гюверджинлик.
Ризортът заема площ от 90 000 кв.м. на терасиран склон,
но придвижването из него става лесно с помощта на
ескалатори, панорамни асансьори и безшумни бъгита.
Архитектурата е семпла, със сдържан минималистичен
дизайн. Цветовете са пастелни и естествени. За различ-
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По всяко време може да напуснете този оазис и да се
впуснете в изследване на околните забележителности.
Даже е задължително. Шатъл на хотела ще ви достави
по заявка до всяка желана точка. Lujo Art & Joy се намира
на 15 км от летището и на 20 км от центъра на града с
оживеното му яхтено пристанище.
Бодрум е известен като турската Ривиера или като
Сен Тропе на Турция, защото богатите и известните
от местния елит го предпочитат за своите почивки и
развлечения. Всъщност и сред международните знаменитости феновете му са много - Том Ханкс, Стинг, Дъстин
Хофман, Ума Търман, Никол Кидман, Мила Йовович,

ните нужди на гостите са обособени 20 вида опции за
настаняване – вили с по няколко спални, комфортни
семейни апартаменти, стаи с джакузита на терасата или
с басейни пред терасите. Най-ексклузивните помещения, от категорията „Престиж“, имат отделен ресторант,
частен фитнес център и спа, и дори самостоятелна
рецепция.
Плажната ивица на комплекса е дълга 1 километър и е
разделена на зони – за семейни с деца, за възрастни без
деца, за любители на хубавата музика и плажните партита. Белият пясък за 3-те плажа е донесен чак от Египет.
Алтернатива са романтичните кабани с веещи се бели
балдахини - можете да изкарате целия си ден в тях след
предварителна резервация, тогава усамотението ви край
морето ще е напълно гарантирано.
Тук има общо 6 басейна с прясна или морска вода, всичките отоплявани при нужда, аква-парк с 6 пързалки и
голям вътрешен басейн, част от СПА центъра, специализиран в аюрведа терапии и далекоизточни масажи.
С оригинален дизайн е т.нар. Fly-inn басейн - коктейл
барът в средата му се радва на постоянен интерес от
гостите.
Тъй като в Lujo третират приготвянето и поднасянето на
храна като форма на изкуство, тук няма да видите швед-
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Нора Джоунс... Причините са многобройни: климатът е
по-различен от останалите средиземноморски курорти
на Турция – през лятото е топло, но все пак по-прохладно и не прекалено влажно, а постоянният морски бриз
осигурява отлични условия за уиндсърфинг, яхтинг и
ветроходство. Сезонът тук е дълъг, нощният живот –
бурен, а календарът - наситен със събития. Атмосферата
е светска и колоритна.
Старинното градче, което по времето на древна Елада
се е наричало Халикарнас (XI в. пр. Хр.), и днес напомня
повече на Гърция, отколкото на Турция. Тук е бил роден
бащата на историята Херодот, а отсрещният гръцки

ски маси с камари ядене по тях. Концепцията е „А ла
карт ол инклузив“ – т.е. сервират ти всичко и навсякъде
от меню (и всичко е включено в цената). Всичко значи
всичко и по отношение на напитките – едва ли има международен алкохолен бранд, който тук да не се предлага.
Основният ресторант на хотела е отворен 24 часа (там
сервират щедрата и дълга закуска), отделно имате избор
сред 5 тематични ресторанта – с традиционна турска
кухня, с японски специалитети, барбекю, италиански и
рибен на плажа. Баровете са 10 – сред тях е и специализираният в отлежалите уискита Pablo Esco Bar. Работят
още сладкарница, шоколадов бар, плодов и витаминен
бар с грандиозна селекция от чайове, аква-парк бар. В
откритата дискотека изнасят концерти талантливи местни музиканти и изпълнители – и там разнообразието от
коктейли и редки етикети е впечатляващо.
За децата от различни възрасти има толкова богата
палитра от образователни програми и забавления – в
огромния детски център с обособени тематични зали
- че възрастните почват да завиждат. За да не страдат
последните, за тях също са предвидени разнообразни
обучения и хоби занимания, наред със спортните активности. Например, уъркшопи по грънчарство, скулптиране, фотография, професионално гримиране…
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остров Кос е родно място на друг елински титан – Хипократ, бащата на медицината.
„Белият град“ с неговите вятърни мелници и кичести
бугенвилии е възпят в стиховете на поета Джеват Шакир,
наричан Рибаря на Халикарнас. Тук всички сгради са бели
и ниски по волята на общината и заради сеизмичната
активност в района. Местната бохема – писатели, художници, музиканти – обича Бодрум заради чистото ласкаво
море в дълбоките заливи и космополитния дух на курорта с кривите му улички и елегантни крайбрежни алеи. Тук
някога се е издигала гробницата на цар Мавзол - прочути-
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ят Мавзолей, едно от 7-те чудеса на Античността, но днес
от него не е останало много. Все пак по същата тази земя
са стъпвали Клеопатра и Марк Антоний на път от Египет
за Рим, а през Средновековието мраморните му колони
били използвани от рицарите-хоспиталиери за строежа
на крепостта „Свети Петър“ над Бодрум. Доста по-запазен
е амфитеатърът, построен между 330 – 30 година пр. Хр.,
който някога е побирал 13 000 зрители.
Щом сте се озовали в Бодрум, не се заседявайте само
в стария град. Непременно се разходете до модерната
марина Ялъкавак, където са най-скъпите яхти, бутици и

ресторанти. А после хапнете традиционни турски мезета
и прясна риба в близкото селце Гюмюзлук, което ще
ви плени с чаровните си ресторанчета на самия бряг.
Накрая се качете на някоя яхта „гюлет“, която изглежда
като старинна дървена гемия, но има всички съвременни удобства на палубата и в каютите. Тук ще разберете
какво значи виртуозно обслужване и виртуозно готвене
с подръчни средства насред морето – както аз го разбрах
на борда на Virtuoso. И няма да ви се слиза. Особено ако
сте изкарали почти цялата нощ на удобните легла на
горната палуба, съзерцавайки звездното небе над Бодрум. И сте видели куп падащи звезди – като мен.

Бодрум е лесно достъпен за българите благодарение на чартърните
полети, организирани от Emerald Travel от София и от Варна – от
април до края на октомври.
Агенция Еmerald Travel е един от основните ни туроператори,
предоставящи цялостни туристически услуги в Турция.
Emerald Travel e българският партньор на Lujo Art & Joy Hotel Bodrum.

Най-атрактивните оферти за почивки в Бодрум и в други турски курорти
ще откриете на http://www.emeraldbg.com/
или на телефон 070014343.

69

