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Bleu Blanc Spa&Wellness Hotel, Kırklarel� �l merkez�ne bağlı Çukurpınar beldes�nde yer almaktadır. Ünlü
Istranca ormanlarına komşudur. OTUGROUP INTERNATIONAL INVESTMENT CO. ş�rket�ne a�t 5.400m2
arsa üzer�ne planlanmıştır. 2024 yılında �nşaatına başlanacak olan otel�n 2025 yılında tamamlanması
planlanmaktadır. Toplam �nşaat alanı 3.157m2 olan projede 15 adet ultra lüks otel b�r�m� yapılacaktır.



Our
M�ss�on

V�zyonumuz
Bleu Blanc Spa&Wellness Hotel
olarak, Spa Otel� konsept�n� dünya
standartlarının ötes�ne taşıyacak
enstrümanlar �le b�rl�kte Türk�ye ve
Dünyada bulunan d�ğer
rak�pler�m�zden b�r adım öne
geçmekt�r. Müşter�ler�ne gerçek üstü b�r deney�m

sunarak hayatlarının önces�ne ve
sonrasına b�r �z bırakmaktır. 5 yıldız
ötes�ne geçecek b�r konaklama
deney�m� m�syonumuz ve hedef�m�z
olacaktır.

M�syonumuz



H�zmetler�m�z

5 yıldız
konforunu b�r üst

sev�yeye
taşıyacak Ultra-
Lüks odalarda

konaklama
h�zmet�

M�chel�n Yıldızı
sev�yes�nde

dünyaca ünlü b�r
İtalyan Restoranı

�şletmes�.

Trakya'nın
meşhur üzüm
bağlarında

üret�len özenle
seç�lm�ş

şaraplardan
b�r�nc� sınıf

şarap mahzen�.

Termal Kür
Merkez� �le Spa

& Wellness
deney�m�n� en üst
sev�yeye çıkaran

sağlıklı yaşam
konsept�.



Kurucularımız

Osman Tolgay ULUSOY
Yönet�m Kurulu Başkanı

Al�şan KARADUMAN
Yönet�m Kurulu Başkan

Yardımcısı



PR
O

JE

Yapı, b�r� reseps�yon, b�stro, bar ve sağlıklı yaşam alanı �çeren ortak alanı, d�ğer� �se
toplam 15 konuk sü�t� �le özel alanı barındıran �k� b�nadan oluşmaktadır. İlk bakışta tek�l
görünüyorlar ve b�rl�kte geç�rgen b�r avlu bağlamı oluşturuyorlar. Bununla b�rl�kte,
aralarında gözden kaybolan b�r kor�dor �le ustaca b�r bağlantı var, yapay olarak
oluşturulmuş b�r tepen�n altında zar�f b�r şek�lde gözden kaybolan b�r kor�dor.



İk� b�na da tasarım d�ller�nde mevcut yapılarla güçlü
b�r bağ kuruyor. Geleneksel beş�k çatıların yanı sıra,
tar�hsel b�r konseptle tasarlanan sank� b�r ahırın
payandalarının ve köşebentler�n�n tasarımını modern
b�r �fadeye dönüştürürken kopyalayan, güçlend�r�c�
eğ�ml� elemanlara sah�p çok d�nam�k b�r cephe
tasarımı tasarlanmıştır. Bu, yapıya nasıl yaklaşıldığına
bağlı olarak cepheler�n farklı algılanmasını sağlar. Bu
sayede doğu ve batı cepheler� dışa doğru kuvvetl� b�r
şek�lde kırılırken, kuzey ve güney cepheler� homojen b�r
zarf görünümünded�r. Trapez pencereler çarpıcı b�r
şek�lde göze çarpmaktadır. Tüm yapı boyunca uzanan
çıtalı üst yapı, katları adeta g�zlemekte ve homojen b�r
görünüm oluşturmaktadır.



Sağlıklı yaşam alanı, komplekse geld�ğ�n�zde s�z� karşılayan �lk b�nanın b�r�nc� katında yer
almaktadır. Yukarı çıkarken yatay mav�n�n �ç�nden “dalarak” kend�n�z� karşıt renk
konsept�nde buluyorsunuz: Suyun s�mges� olan mav� �se aşağıda kalıyor. Davetkar meyve
barı ve fısk�yey� geçt�kten sonra gen�ş d�nlenme alanı ve b�t�ş�ğ�ndek� teras açılıyor.
Ancak spa'nın sunab�leceğ� daha çok şey var. 



Muhteşem, yarı kapalı açık sonsuzluk havuzu, b�nanın güneybatı tarafından dışarı çıkarak
muhteşem manzaralar sunuyor. En üst sev�yes� "suyun kenarını" �şaretleyen ve b�r kez daha
mav� ve bej arasındak� değ�ş�m� gösteren b�r platform aracılığıyla ulaşılab�l�r.



Sadece b�rkaç adım ötede, med�tasyon odası, yoga
veya rahatlama �ç�n kullanılab�lecek ayrı b�r d�nlenme
alanı vardır. Hemen önünde, açık alanda Dolom�tler
manzaralı b�r çatı terasında b�r jakuz� bulunmaktadır.
Hemen altında, Buhar banyosuna ve F�n saunasına
büyük b�r çeşme ve duş olanakları bulunan b�r antreden
g�r�l�yor. Buhar banyosu �se oldukça “�çe dönük” b�r
konumda yer alırken, manzarayı daha dışa dönük ve
açık olan fısk�ye ve saunaya, çevredek� m�st�k orman
manzarasına yönlend�r�yor.



Üç katlı olan �k�nc� b�na, yen� otel�n 15 sü�t�ne ev sah�pl�ğ� yapıyor. İk� b�na b�r yeraltı
kor�doru aracılığıyla b�rb�r�ne bağlıdır ve burada da renk dünyalarının bölünmes� �le 90
derecel�k b�r dönüş yapar: Yatay olan ş�md� d�keyd�r. Burada kasıtlı b�r ps�koloj�k etk�
vardır, çünkü buradan �t�baren tüm vücudunuzu genel olarak rahatlatıcı b�r etk�ye sah�p
olan �lg�l� alanına sokab�l�rs�n�z.



Temel olarak, büyüklük ve mob�lyalar bakımından farklılık gösteren üç t�p oda vardır. 35
metrekarel�k (377 f�t kare) jun�or sü�tler, g�r�şten ve ayaklı lavabolu ve açık duşlu banyo
alanından çalışma masası, özel bar ve salon bulunan yaşam alanına ve son olarak dışarı
akan uyku alanına açılır. 



Zem�n kattak� sü�tler�n teraslarında da özel jakuz�
bulunmaktadır.

15 metrekarel�k (161 f�t kare) b�r terasa veya balkona.
Yatağa, gen�ş b�r manzaraya sah�p odadak� bu
benzers�z konumu özell�kle verme f�kr�, ünlü "mısır
tarlasındak� yatak" �d�l�ne dayanmaktadır. 



Her b�r� 55 metrekare (592 f�t kare) büyüklüğündek� daha büyük sü�tlerde ç�ft k�ş�l�k asılı
yatak bulunan ek b�r oturma odası vardır ve her �k� taraftan muhteşem dağ manzaralarına
açılır. Kel�men�n tam anlamıyla öne çıkan d�ğer b�r özell�k �se, b�r �ç merd�ven�n çatıdak�
canlı b�r platforma çıktığı ve çatıdak� açıklıktan gökyüzünü �zleyeb�leceğ�n�z Gallery
Su�te'd�r.



Haf�f, kısmen yüzen, ç�zg�sel mob�lyalar m�mar�den
�lham alıyor ve acımasızca �k�ye ayrılıyor. Duvarlar,
duvar olarak algılanmayan b�r yüzeyle neredeyse
kayd�leşt�r�lerek kumaşla kaplanmıştır.

Renk dağılımı açısından da tav�z ver�lmeyen sü�tlerde
yüzey�n yaklaşık üçte b�r� mav�, üçte �k�s� bej ve
uygulanan d�nam�klerle bell� b�r alan uyumu sağlanıyor.



Böylece burada devreye g�ren hapt�kler ve bel�rl� b�r bel�rs�zl�k merak uyandırıyor ve b�r
keş�f yolculuğuna başlama çağrısı yapıyor. B�l�nçl� olarak seç�len �k� reng�n tutarlı
doğrusal çarpışmasıyla yaratılan, akıllıca sahnelenm�ş b�r değ�şeb�l�rl�k �le konuklara
fırsat sunuyor. muhtemelen önceden b�l�nen�n çok ötes�ne geçen benzers�z b�r mekansal
deney�me sah�p olmak.
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