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Ürdün'ün ulusal değerlerine bağlı kalarak, arazinin doğal yapısıyla uyumlu konaklama ve rekreasyon alanı oluşturma düşüncesiyle yola
çıkılmıştır.



HOTEL

- Bar
- Lobi
- Spor salonu
- Spa 
- Konferans salonu
- Özel sinema

YÖNETİM BİNASI
ALIŞVERİŞ MERKEZİ (1750 m²)

- Restoran&kafe
- Mağazalar
- Wc,ibadet yeri,bebek bakım ünitesi
- Seyir terası
- Dinlenme alanı



ZEYTİN BAHÇESİ (AVM)

‘SİNA ÇÜTRESİ’ EVİ

‘SİYAH SÜSEN’’ EVİ

GÖLET & AÇIK HAVA SİNEMASI

ÇOCUK  OYUN ALANI (2-8)

GÖZLEM TERASI

DAĞ KIZAĞI

HOLLYWOOD BULVARI

ÇOCUK OYUN ALANI (3+)

MANZARA NOKTASI & SUKULENT BAHÇESİ

KARŞILAMA NOKTASI

EĞLENCE İSTASYONLARI

ZIPLINE (14+)

KÜLTÜREL ALAN



Alan üzerinde, mevcut manzaraya hakim yönde konumlandırılmış
20 adet kuş formunda villa bulunmaktadır. Tamamiyle size ait
olacak bu evlerde konaklarken, doğal yaşamı da
deneyimleyebileceksiniz.

İlham kaynağımız, pembe rengiyle meşhur olan Ürdün'ün ulusal kuşu Sina
Çütresi’dir. Kanat çırpma metaforundan yola çıkarak , "Zamanın aktığı yer"
sloganımıza atıfta bulunuyor ve konaklama biriminin mimari yapısına yön
veriyoruz.

SİNA ÇÜTRESİ EVİ

VİLLA İÇ MİMARİSİ



Bir diğer esin kaynağımız Ürdün’ün ulusal ve eşsiz çiçeği ‘Siyah süsen’’.

Süsenin dönemsel metaforundan yola çıkarak ‘’Kesinlikle özleyeceksin!’’ sloganımıza atıfta
bulunuyoruz.

Bilindiği üzere siyah süsenin çiçeklenme sezonu çok kısadır ve eğer onu tekrar görmek
istiyorsanız bir sonraki sezonu beklemek zorundasınız.

Daha özel ve konforlu tipteki bu evlerin mimarisi süsen çiçeğinin formunda ve
toplamda 7 adet olacak şekilde tasarlanmıştır.

SİYAH SÜSEN EVİ

VİLLA İÇ MİMARİSİ
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ZEYTİN BAHÇESİ (AVM)

Bu doğrusal olmayan yapıyı kullanarak stabil bir alan yaratmaktan kaçınmaya çalıştık.

Çocukları eğlendiren ve aynı zamanda içerisinde gizlenmiş fotoğraf çerçeveleriyle insanların özel anlarına 
dokunuşta bulunmamızı sağlayan bir yapı oluşturmayı planladık. 

Daha önce de belirtildiği gibi, özellikle tasarım aşamasında Ürdün'ün geleneksel değerlerini
vurgulamaya özen gösterdik. Bu nedenle zeytin ağacının geçmişten geleceğe uzanan derin
kökleri bizim için ilham kaynağı oldu.
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Ürdün coğrafi konumu gereği, Avrupa, Afrika ve Asya'dan gelen göçmen türlerin merkezi olması nedeniyle kuş
gözlemciliği için istisnai bir yerdir.
Her üç kıtaya özgü kuş yaşamı, mevsimsel habitatlar arasında geçişi konusunda yılda iki kez Ürdün'den
geçmekte ve bazen her defasında aynı anda örnekleri görmek mümkün olmaktadır.

GÖZLEM TERASI

Arazinin en uygun noktası kuş gözlemciliği için gözlem terası olarak kurgulanmıştır.
Gözlem sezonlarında bu alana kuş gözlemciliği için turlar organize edilecektir.

Alanın aynı zamanda çocuklara yönelik küçük bir kuş parkı olarak tasarlanması düşünülmüştür.
Kuş türleri hakkında bilgilendirme panoları, yapay kuş evleri, kuşlar için su birikintiler,çocuklar için
mini dürbünler vb. olacaktır.
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HOLLYWOOD BULVARI

Bu yolda yürümek için bir aktör ya da oyuncu olmak
zorunda değilsiniz. Bu muhteşem aydınlatılmış yol
boyunca yürürken, yine de bir ünlü gibi hissedeceksiniz!

Oluşturmak istediğimiz yapay ormanın bir parçası olan ağaç formlu gölgeleme elemanları
olacaktır. Bu yapıların altında dinlenecek ve ormanda yürüyüş yapıyor gibi hissedeceksiniz.
Bu yapıların gövdelerine monte edilmiş soğutma sitemleri, size serin ve konforlu bir yürüyüş
sağlayacak!

Madaba, uzun bir geçmişi olan, başkent Amman’ın güneyinde bulunan küçük bir
kasabadır. Madaba en çok "Madaba Haritası" nın yeri, Kudüs'ün 6. yüzyıla ait mozaik
tasviri ve Kutsal Toprakların bir parçası olarak bilinir.

Madaba sözcüğü, sakin akan su anlamına gelen Aramice kelimesi olan 'Medaba' dan
geliyor.

Bu barda yerel lezzetli atıştırmalıklar, çay ve dar limonata servisi sunulacaktır.

MADABA ATIŞTIRMALIK BAR!



GÖLET VE AÇIK HAVA SİNEMASI

Çölde arayacağınız ilk şey..Su öğesi..

Su öğesi, peyzaj tasarımı için müzikal bir enstrüman olmanın yanısıra, aynı zamanda
insanlar üzerinde canlandırıcı etkisi ile mükemmel bir mikro klima elemanıdır.

Çevresi kayalıklarla kaplı gölet üzerinde yüzer platform ve sinema perdesi tasarlanmıştır.

Ziyaretçiler dilerse gölet üzerindeki deck terasta minderler üzerinde, dilerse kiralık botlar ile gölet içerisinde film
izleyebilecekler.

Bu çok amaçlı alan aynı zamanda çeşitli organizasyonlar için de kullanılacaktır.
Örneğin gölet üzerinde evlilik teklifi ve öncesinde organize edilmiş mini bir seremoni!

YÜZER SİNEMA PERDESİ
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KARŞILAMA  NOKTASI

Otel binasının hemen önündeki bu nokta otel misafirleri bir karşılama noktası
olmasının yanısıra, turların ya da diğer organizasyonların başlangıç noktası
olacaktır.

YOLCULUĞUN BAŞLADIĞI NOKTA!

Alanın ortasında yer alan yansıma havuzu içerisinde yüzer saksılarda zeytin ağaçları ve havuz
yüzeyinde sanat objeleri olacaktır. Burası ayrıca otel misafirlerini ağırlayacak.

Dünyanın dört bir yanındaki sanatçılara ait sanat eserleri
periyodik olarak bu alanda sergilenecektir.

Şık ve renkli şehir mobilyaları kullanılacak
alanda hava karardığında ise ışık gösterileri sizi
karşılayacaktır!

AÇIK HAVA GALERİSİ!
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MANZARA NOKTASI & SUKULENT BAHÇESİ

Manzara noktası, arazinin en yüksek noktalarından biridir.

Burası ilginç gölgelendirme yapıları, oturma alanları ve tabii ki bir sağlıklı içeçeklerin servis edildiği
vitamin barı ile birlikte tasarlanmıştır.

Sukulent bahçeleri, bitki düzenlemelerinde hızlı bir büyüme
trendine yön vermiştir. Büyümesi ve bakımı oldukça kolaydır.
Düşük su seviyelerine toleranslıdır, kuru ortamlarda gelişebilir ve
hiç suya ihtiyaç duymazlar. Ayrıca, geniş renk yelpazesi ile bir o
kadar da güzel görünmektedirler.
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KÜLTÜREL ALAN

İstediğiniz her şey Ürdün'de mümkün!

Turizm nedir diye sorarsanız, Ürdün tek
başına bile bu sorunun cevabı olabilir.

Tarihten tatile… Çöllerden denizlere.. Kuraklıktan Akdeniz iklimine.. Farklı isteklere ve zevklere hitap
eden bir ülke hakkında konuşuyoruz.

Mucizevi Ölü Deniz: Ölü Deniz'in bu kadar popüler bir turizm merkezi ve şifa ve tedavi merkezi
olduğu hiç de şaşılacak bir şey değil!

Akabe: Ürdün'deki tek sahil şehridir. Akabe'nin mercan resifleri, burayı dünyadaki en iyi dalış
noktalarından biri haline getirmiştir.

Petra: Güney Ürdün'deki tarihi ve arkeolojik bir şehir.

Vadi Rum (Ay Vadisi): Bölge şimdi Ürdün'ün önemli turistik yerlerinden biridir. Çevredeki
popüler aktiviteler arasında, çölde yıldızların altında kamp yapmak, Arap atlarına binmek, büyük
kaya oluşumları arasında yürüyüş yapmak ve kaya tırmanışı bulunmaktadır.

Ürdün Nehri: Ürdün Nehri'nin 250 kilometre kadarı Yahudiler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar için
en kutsal suları içermektedir.
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EĞLENCE İSTASYONU

YAKALA VE ANILARINI PAYLAŞ!

Buradan yola çıkarak, proje boyunca iki eğlence istasyonu
tasarladık. Bu istasyonlardan biri, oteli arkasına alacak bir
noktada yer almaktadır. Böylelikle hem projenin hem de otelin
tanıtımı yapılacaktır.

Ürdün halkını ve diğer kullanıcıları, şehir içinde yeşil bir alan ile buluşturmayı
amaçladık. Bu nedenle projenin tanıtımı bizim için çok önemlidir.

Bu Instagram noktaları ile iyi zaman geçirebilir ve
takipçilerinizi sosyal medya hesaplarınızda
etkileyebilirsiniz.

Solar telefon şarj istasyonları ile
anılarınızı ölümsüzleştirmeniz artık
daha kolay.



ÇOCUK OYUN ALANI (2-8  yaş grubu)

Mükemmel oyun alanını tanımlamak zordur. Bizim için iyi tasarlanmış bir
oyun alanı için temel kurallar;
- İnsanları oyalamaya davet eden bir atmosfer
- keşif odası
- doğanın bir parçası olması..

Engebeli yürüme yolları, ilginç bir atmosfer yaratmak ve çocukların denge yeteneğini geliştirmek için düşünülmüştür.

Trambolinler! Tüm yaş grupları için eğlenceli .. ve mükemmel fotoğraf çekim
noktaları sağlar.

Açılı çubuklar labirent bahçesi ve
oyun alanını sınırlandırmak için
kullanılmıştır.



ÇOCUK OYUN ALANI (3+ yaş grubu)

Hey çocuklar! Bir oyun alanında ne olmasını hayal ederdiniz? Oyun evleri,
tavşan delikleri, trambolinler, salıncaklar, mini zipline, tırmanma duvarı, renkli
dev toplar ve dahası…

Evet, tematik oyun alanlarımızda bu bahsettiklerimizin hepsi
var..Elbette ebeveynlerinizde sıra size gelirse..



DAĞ KIZAĞI

Çocukluğunuzda yokuşlardan aşağı kaydığınızı ve arkadaşlarınızla
yarıştığınız günleri hatırlıyor musunuz? Bu hem çocuklar hem de
yetişkinler için bu aktivite. Bu yüzden çocukluk fantezilerini yerine
getir!

Başlangıç noktasında bekleme alanı bulunmaktadır. Uzman personel tarafından verilen kısa bir bilgi sonrasında aktiviteye
başlayabilirsiniz.

Koruyucu ekipman kullanmanıza gerek yoktur, çünkü bu son
derece güvenli bir aktivitedir.



ZIPLINE (14+)

ZIP-LINE, genellikle paslanmaz çelikten yapılmış, bir yamaç üzerine
monte edilmiş bir kablo üzerinde asılı bir makaradan oluşur.
Serbest hareket eden kasnağa tutunarak ya da buna ek olarak,
yerçekimi tarafından hareket ettirilen bir kullanıcının eğimli
kablonun üstünden aşağıya doğru hareket etmesini sağlamak için
tasarlanmıştır. Zipline, bazı dağlık ülkelerde uzun yıllar boyunca bir
ulaşım yöntemi olarak kullanılmıştır.

POPÜLERLİK 

Zipline'ın popülaritesi giderek artmaktadır. Doğru yer seçimi ve 
Zipline‘ın iyi organizasyonu ile kayak pisti ile bile rekabet 
edebilir. GÜVENLİK

Tüm katılımcılar zipline kullanırken bir emniyet kemeri ve kask takmalıdır.
Kayıt işleminden sonra ve zipline bildirimini imzaladıktan sonra, ağaçlarda
zipline aktivitesine başlamadan önce uzman persnoelden bir eğitim
almanız gerekmektedir. Zip-Line 14 yaşından büyük bireylerin kullanımı
için uygundur.



KESİT 1 KESİT 2

KESİT 3 KESİT 4
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ADRES : Zühtü Pasa mah. Recep Peker Cad.Gezici sit.No:40/15 Kızıltoprak/Kadıköy/İSTANBUL

TEL :0 216 405 24 09

e-mail: info@linatasarim.com.tr

@tasarim.lina
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