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La Croisette 
Boulevard’ın bir sokak 
gerisinde konumlanan 
Five Seas Hotel’in renk 

skalası La Croisette’nin 
kendisinden bile daha 
havalı. Otelin çekici 
şıklığa sahip yatak 

açık arabasıyla karşılıyor. Limana yürüyerek 10 
dakika mesafede olan otelin denize bakan geniş 
terasının büyüleyici Capri manzarasını ve size 
ikram edilecek müthiş kokteylin tadını emin olun 
uzun süre unutamayacaksınız. Cool, sofistike ve 
aynı zamanda oldukça rahat bir iç mimariye sahip 
otelin dekorasyonu marin bağlamıyla ile müthiş 
bir uyum sağlamış. Otelin Master süiti muhteşem 
bir dekorasyona ve nefes kesici bir manzaraya 
sahip. Otelin havuzu oldukça büyük ve yemyeşil 
bir alan üzerine kurulu. Üstelik otelin özel arabası 
ile Capri’nin her yerini gezebilmeniz mümkün.  
Capri’de öğlen ve akşam yemekleriniz için müthiş 
bir manzaraya sahip Hotel Punta Tragara’nın ünlü 
Monzu ve Mamma restoranlarından birini tercih 
edebilirsiniz. Capri Palace Hotel’in adanın iki 
Michelin yıldızılı tek restoranı Ristorante L’Olivo 
ve Blue Grotto’nun hemen yanı başında yer alan 
otelin Michelin yıldızlı deniz mahsülleri restoranı 
Restaurant II Riccio’nun harika balıklarından 
tatmak da mükemmel tercihler olacaktır. Tatile 
sevdiğiniz biriyle gidiyorsanız eğer aşkınızı Capri 
Palace’ın ünlü Spa’sı Capri Beauty Farm’da uygulanan 
“Capri Forever” bakımı ile taçlandırabilirsiniz. 
Capri Forever Spa paketi; rahatlatıcı bir İsveç masajı, 
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İtalyan güneşinin doğduğu en güzel yerdeyiz.19 
yüzyılın başlarından itibaren çarpıcı koyları ve 
kristal berraklığındaki plajları ile şair, artist, 

yazar ve aktörleri baştan çıkaran bir ada olmuş 
Capri. 1910 yılında Maxim Gorky’yi adaya ziyarete 
giden Lenin, adanın büyüleyiciliği karşısında 
şöyle demiş: “Capri size her şeyi unutturur.” Jackie 
Kennedy’nin yaz tatillerini görkemli Capri adasında 
geçirmeye başlamasıyla birlikte entelektüeller 
yerlerini jet-set sosyetesine bırakmaya başlamış. Ve 
Capri adası, Jackie Kennedy’nin Capri sokaklarında 
bilekte biten capri pantolonları, başının arkasına 
dayadığı kocaman gözlükleri ve ünlü ayakkabı 
markası Canfora’da yaptırdığı Capri sandaletleri ile 
özdeşleşmeye başlamış. Muhteşem dekorasyonu ve 
sıcak ekibiyle kendinizi evindeymiş gibi hissettiren 
J.K. Place oteli Capri’deki favori otelimiz. Napoli’den 
bindiğiniz Feribot yolculuğu sonunda vardığınız 
Marina Grande’den istek üzerine otel sizi üstü 

Jet-set’in favorisi ada, lüks 
otelleri, restoranları ve 
alışveriş adresleriyle stilinize 
ilham verecek.
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özel bir cilt bakımı, manikür seansı ve L’Olivo 
restoranında özel hazırlanmış bir tadım menüsünden 
oluşuyor. Sokakları alışveriş meraklıları için tam bir 
alışveriş cenneti olan Capri adası designer butikler 
açısından dünyada pek az yerde olacak kadar 
yüksek bir çeşitliliğe sahip. Emin olabilirsiniz ki 
Via Camerelle, Via Tragara ile Capri’nin en gözde 
buluşma noktası Grand Hotel Quisisana boyunca olan 
100 metrelik alanda karşınıza moda endüstrisinin 
en büyük markaları çıkacak. Capri’nin ışıltısı ve 
görkemi ile eş anlamlı muhteşem oteli Grand Hotel 
Quisisana’da meydanı her açıdan görebileceğiniz, 
yüksek kesimin buluşma noktası olan The Quizi 
Restaurant’da bir aperatif içmek Capri’nin olmazsa 
olmaz bir geleneği. El yapımı sandaletlerden bir 
çift edinmeden, adanın bitkileri ve çiçekleri ile size 
özel hazırlanmış Artisan bir parfüm yaptırmadan, 
yoğun çikolata ve bademden yapılan muhteşem 
Torta Caprese tatlısını yemeden ve son olarak adanın 
limonları ile yapılan Limoncello’dan tatmadan 
Capri’den dönmemenizi tavsiye ederim.


