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T
oskana’nın kalabalıktan uzak bir noktasında, masal-
lardaki gibi bir kır evinde baharı karşılamak... Böy-
lesi romantik bir kaçamak için en güzel adreslerden 
biri, Borgo Santo Pietro. Dünyanın en şaşaalı otelle-

rinin dahil olduğu Relais & Châteaux koleksiyonu üyeliğiyle 
onurlandırılan bu lüks otelde resepsiyon yok. Büyük demir 
bahçe kapısından içeri adım atar atmaz sizi karşılayan ekip, 
konaklamanız boyunca her isteğinizi yerine getirmek için 
emrinizde. Klasik otel kurallarının işlemediği Borgo Santo 
Pietro’da kendinizi çiftlik evinize gelmiş gibi hissediyor ve 
kalabildiğiniz kadar uzun kalmak istiyorsunuz. 

Danimarkalı Claus ve Jeanette Thottrup, Londra’da yo-
ğun bir iş hayatıyla boğuşurken çok sevdikleri Toskana’da 
hafta sonlarını geçirebilecekleri bir kır evi satın almaya ka-
rar verdiklerinde, bu kararlarının bir gün onları otel sahibi 

yapacağından habersizdi şüphesiz. “13’üncü yüzyıldan kal-
ma metruk binayı yarasalardan temizlemek ve bugünkü ha-
line kavuşturmak yedi yılımızı aldı” diyor moda tasarımcısı 
Jeanette Thottrup. “Her noktasını özenle yarattık. Bahçele-
re verdiğimiz emek anlatılamaz. Antikaya duyduğum merak 
ise muazzam bir doğanın ortasında estetik bir tarz yaka-
lamamıza yardımcı oldu. Arkadaşlarımız bizi ziyarete gel-
diklerinde buranın eşsiz bir otel olacağını söylediler. Oysa 
biz burayı kendimize sığınak olsun diye yaratmıştık. Ama 
bugün misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Bu büyülü Toskana resort’u misafirlerine butik bir ko-
naklama deneyimi vaat ediyor. Bir zamanlar keşişlerin in-
zivaya çekilmek için kullandığı ana binada sadece sekiz suit 
yer alıyor. Daha özel bir konaklama deneyimi isteyenler için 
bahçe ve havuz villaları en doğru seçenek. Suit ve villalarda 
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lüksün ve doğanın bütünleşmesine özen gösterilmiş. İtalyan 
ve Fransız antikalarına bahçeden toplanan taze çiçekler eş-
lik ediyor. Özel tasarım sayvanlı yataklar, el boyaması fresk-
ler ve ayaklı küvetler, dekorasyonda detaya verilen özenin 
göstergesi. Geceleri çıtır çıtır yanan antik taş şömineler ise 
şehir insanının doğaya dönüş isteğini alevlendiriyor adeta.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE TRÜF AVI
Borgo Santo Pietro’ya vardığınızda neredeyse kendi içinde 
bir dünyaya giriş yapıyorsunuz. Otelden hiç çıkmadan ke-
yifli birkaç gün geçirebilirsiniz. Çünkü burası sadece birkaç 
tarihi binadan ibaret değil. Sonsuzmuş gibi görünen, 200 
bin ağaçla ve antik çeşmelerle süslü yemyeşil bir bahçe, 
gezinen tavukların şenlendirdiği çiftlik evi, otelin mutfağı-
na ürün veren tarlalar, ağaçlar, üzüm bağları... Bu yüzden 
otelde aktiviteler çeşitli: Pizza ya da peynir yapımı kursuna 
katılabilir, çiçek düzenleme dersleri alabilir, gül ağaçlarıy-
la çevrili tenis kortunda form tutabilir, eğitimli köpeklerle 
trüf avına çıkabilirsiniz. Sadece ama sadece dinlenmek is-
tiyorsanız, pek çok şehir otelindekinden büyük ve kapsamlı 
Spa’da rahatlıkla birkaç gün geçirebilirsiniz. Gastronomiye 

meraklı iseniz, İtalyan ve Danimarkalı şeflerin önderliğinde 
hizmet veren restoranlarda damağınızı şenlendirebilirsiniz. 
Toskana’nın haşmetli tepelerine bakan sonsuzluk havuzun-
da yorgunluk atmak ise paha biçilemez bir deneyim.

MICHELIN YILDIZLI RESTORAN
Borgo Santo Pietro’yu rakiplerinden ayıran diğer ayrıntılara 
gelince... Jeanette Thottrup’ın yıllarca verdiği büyük uğraş 
sonucu, tamamen bahçeden ve çiftlikten elde edilen ürün-
lerle laboratuvar ortamında oluşturulan Seed to Skin adlı 
kozmetik markası, otelin Spa’sında kullanılıyor ve keçi sütü, 
ham bal gibi içerikleriyle doğal terapilerin uygulanmasına 
yardımcı oluyor. “Çiftlikten Sofraya” akımının öncülüğünde 
hizmet veren Michelin yıldızlı Meo Modo adlı restoran ise 
ödüllü İtalyan şef Andrea Mattei ve ekibinin imzasını taşı-
yan organik ötesi, inovatif menüler sunuyor. 

Son dönemde yıldönümü kutlamaları ve düğünler için 
eşsiz bir mekan olarak öne çıkan Borgo Santo Pietro, tüm 
bunları başarıyla yaparken doğamıza dokunmaktan ve ru-
humuzu tazelemekten geri kalmayan masalsı bir sığınak. 
www.borgosantopietro.com

Otel sahiplerinin 
yarattığı “Seed to 
Skin” adlı tamamen 
doğal kozmetik serisi, 
Spa’daki terapilerde 
kullanılıyor.

Borgo Santo Pietro’nun suit 
ve villaları, Fransız ve İtalyan 
antikaların öne çıktığı klasik 
bir estetik anlayışıyla dekore 

edilmiş.

Ayaklı küvetler, sayvanlı yataklar ve kadife 
koltuklar, oteli çevreleyen doğal atmosferi lüks 
ile buluşturan detaylar arasında yer alıyor.


