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Bir zamanların uyuyan
güzeli Karaköy, hâlâ
yerel ve samimi…
Sanat galerileri, modern
restoranlar ve bohem
butikleriyle şehrin tüm
dinamiklerini yansıtıyor.
Bu serüveni yaşatmak
isteyen mekânlara bir
yenisi daha eklendi.

Gelin şehrin havasını bir de buradan soluyun!
Yapım İrem Somer.

SuB Karaköy
Karaköy’ün
mistik dokusunu
korumaya ve
kendi katkısıyla
zenginleştirmeye
çalışan SuB
Karaköy, burayı bir
otel olarak değil
yaşam alanı olarak
tanıtıyor. Gıdalar
yerel kaynaklardan
üretiliyor, çünkü
sürdürülebilirliğin
doğayı korumak
için en doğru yol
olduğu
düşünülüyor.
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isafirlerini iki yıldır tarihi yarımada ile İstanbul’un modern yüzü
arasında yer alan Karaköy’de
ağırlayan SuB Hotel Karaköy, size her iki
dünyayı da hissetme imkanı sunuyor. Bu
serüven için 4 yıl önce birlikte yola çıkan
iki ortak Çiğdem Sungur ve Fırat Özgöçer,
öncelikle Karaköy’ün ilk butik oteli olan
Portus House’u yaratmışlar. Bugün etrafta
gördüğünüz kafe ve restoranların henüz
hiçbiri yokken, Portus House bölgede yabancı misafirlerini o zamanlar ağırlamaya
başlamış bile. Aldıkları olumlu tepkiler
doğrultusunda SuB Karaköy’ün kuruluşunda da birlikte maceraya atılan Çiğdem
ve Fırat, kendi ilgi alanlarının dışına çıkarak keyifle yarattıkları oteli, o zamanlar
henüz adını duyurmamış şimdilerde ise
altın çağını yaşayan Karaköy’ün en merkezi yerine kurmuşlar. Enerjileri bir araya
geldiğinde keyifli işler çıkarabildiklerine
inan her iki ortağın hayat görüşleri de bu
yolda kesişmiş. Geleneksel anlamda iş
insanları olmadıklarına inanan ikili, SuB
Karaköy’ü özgür ruhlu bir proje olarak
ortaya çıkarmışlar.
Modern gezginlerin alışılagelmiş otel kültüründen çok daha fazlasını bulabileceği
SuB Hotel Karaköy’de, sıradışı yöntemlerle sıradışı bir yaşam alanı yaratılmış. Gece
yatıp, duş alıp, ortalama bir kahvaltı edilebilen otellerin tam aksine ziyaret ettiğinizde size istediğinizden çok daha fazlasını
sunan, küçük sunumlarla sizi mutlu eden
bir hizmetle karşılaşıyorsunuz. Avrupa’nın
gelişmiş metropollerinde de birçok örneği olan SuB Karaköy’ün ilgi çekici konsepti, üçüncü yılında bu anlamda en çok yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor.
Karaköy’ün yüzyıllardan beri dünyanın en
önemli limanlarından bir olması SuB Hotel Karaköy’ün kuruluşunda “Your Harbour in İstanbul” yani İstanbul’daki limanınız mottosundan yola çıkmasına ilham
olmuş. Bugün bile İstanbul’un en merkezi bölgelerinden biri olarak nitelendirilen
Karaköy’de, denizin, insanların ve kültürlerin kesiştiği bir bölgede yer alan SuB Hotel, doğal konumu sebebiyle bir liman olarak insanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çiğdem Sungur ve Fırat
Özgöçer, SuB Hotel
Karaköy kurucu ortakları.

Karga ne anlama geliyor?
Dünyanın en zeki hayvanları arasında kabul edilen kargaların Türkiye’de ayrı bir önemi var. Karaköy’de
hâlâ zaman zaman birkaç tanesine rastlamak mümkün olsa da, efsaneler bazı kargaların Sultan II.
Mahmud’un zamanlarından (1789-1839) beri özellikle Topkapı dolaylarında yaşadığını iddia ediyor.
Bu durum en yaşlı karganın iki yüz yaşın üstünde olduğunu gösteriyor. SuB Karaköy gezginler, haftasonu
tatilcileri, maceraperestler ve kimi zaman da akıllı kargalara ilham veren bir cennet.

Geleneksel lezzetlerin küçük
sürprizlerle buluşabileceğine
inanıyorsanız SuB Karaköy’de doğru
seçimler yapmanız çok muhtemel.
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Karaköy
Limanı’ndan
esinlenerek
tasarlanan
Harbour Bed.
Henüz sıfır bir binayken tasarımına en
önemli unsur olan yataktan başlanan otelde odalarda Büşra Yeltekin tarafından
tasarlanan Harbour Bed yataklar kullanılmış. Tamamı tersanelerde kullanılan ve
demirden oluşan yatağın sert karakterini, gemilerin yuvarlak hatlarından ilham
alan çizgisi yumuşatıyor. Nanoteknolojik
antistres özelliği olan yatakla tamamlanan tasarım, misafirlerine daha önce hiç
tatmadıkları bir uyku deneyimi sunuyor.
Harbour Bed otelle öylesine bütünleşmiş
ki, SuB Karaköy’ün tüm tasarımı bu konseptte birleştirilmiş. Banyoların duvarları
demirden örülmüş, ağır sürgülü bir kapı
eklenmiş ve fayansları Denizli’deki bir taş
ocağından alınmış. Odaların zemini kızılağaç çamı ve kırmızı halı, duvarlarıysa ayna
ve taşla döşenmiş. Minimal yaklaşıma
sadık kalınarak tasarlanan otelde limanın
tüm renkli unsurları bu keyifli deneyime
ortak edilmiş. Çiğdem Sungur ve Fırat
Özgöçer’in bire bir ilgilenerek yarattıkları
SuB Karaköy’ün odaları her ay bir sanatçının eserlerini ağırlıyor. Oteli ziyaret eden
misafirler istedikleri takdirde bu eserleri
satın alabiliyorlar. Her ne kadar vermeye
kıyamadıklarını özellikle belirtseler de ileriki zamanlarda bu konuyla ilgili daha farklı
projeler üreterek sadece otel müşterilerinin değil, bölgeyi gezmeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekeceğe benziyorlar.
Güzel olanı bulup bunları paylaşabilecekleri mecralar yaratmak isteyen SuB Hotel
Karaköy, bu hedefle yerel olan ürün ve servislere ağırlık veriyor. Bölgeyi en gerçekçi
haliyle misafirlerine tanıtmak ve yaşamı
deneyimlemeleri sağlamak için imkân sunan otele ilk girdiğiniz andan itibaren dışarı ile bağlantınız daha da güçleniyor. Gerçeği temsil eden bir yerde aynı zamanda
güvenli ve keyifli vakit geçirmek isterseniz rotanızı SuB Karaköy’e çevirebilirsiniz.
SuB Hotel Karaköy;
Necatibey Cad., 91, Karaköy, İst.
Tel: (0212) 243 00 05.
www.subkarakoy.com

Yüzde yüz Türk yapımı havlular
ve dermakozmetik ürünler,
iPod ve iPhone uyumlu radyo,
led tv ve antika bir telefon,
odalarda bulabileceğiniz
hizmetlerden bazıları.
Duvarlardaki sanat eserlerini
satın almak mümkün.

Gemi malzemeleri
kullanılarak saf
demirden tasarlanan
Harbour Bed’in
içine nanoteknolojik
antistres özellikte
yatak konulmuş.

Misafirperverliğin
her daim üstün
olduğu SuB
Karaköy’de,
masif ahşap
döşemeden özel
yapım yastıklara
kadar her şey
düşünülmüş.
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