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CASA
DELL’ARTE
RESIDANCE

Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa dell’Arte Residence, deniz 
ve güneşin bulustuğu Bodrum’un eski balıkçı köylerinden 
Torba’da, Büyükkuşoğlu ailesinin konuklarını ağırlamak ve 
sanat koleksiyonlarını sergilemek için yaptırdıkları bir sanat ve 
konuk evi.

Bu içten ve güzel mekan, 2007’den bu yana birçok konuğu 
Büyükkuşoğlu dostları gibi ağırlamaya, düğünlere ev sahipliği 
yapmaya devam ediyor.

Kendi evinizin bahçesinde verebileceğiniz bir düğün davetinin 
sıcaklığını; Casa Dell’Arte sanat evinin sıcak ve deneyimli ekibi 
eşliğinde gerçekleştirebilirsiniz.

Sanat, deniz ve güneşle birlikte sevdiklerinizin 
yanınızda olduğu bu özel gününüzü  unutulmaz 
kılabilirsiniz.
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Otelin inşaatında Kayseri’den getirilen eski taşlar ve Edirne’den 
getirilen eşi benzeri olmayan antika kapı kullanılmıştır. 

Oteldeki her taş, her resim, her heykel orijinal 
birer sanat eseridir.
Büyükkuşoğlu Aile Koleksiyonu havuz kenarında, otelin 
lobisinde, bahçesinde ve hatta konukların odalarında beğeniye 
sunulmaktadır.

CASA
DELL’ARTE 
MiMARi YAPI
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Babilliler, gökyüzünü her biri dünya üzerindeki farklı 
enerjileri temsil eden “on iki eve” böldükleri dev bir 
daire biçiminde tasavvur etmişlerdir ve böylece bu farklı 
enerjileri yöneten on iki burç doğmuştur. 

İsimlerini on iki burçtan alan on iki odamızın her biri, 
değerli sanat eserleri ile dekore edilmiştir. 

ODALAR

Standart Room

Dome Room

Sea View Room
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CASA DELL’ARTE
WEDDINGS
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1. ADIM
YER SEÇiMi

Düğününüzü planlamak için ilk adım 
hayallerinizdeki yeri bulmak 
Casa Dell Arte Ailesi olarak; sizlere sanat, doğa, güneş, deniz, kum, 
manzara, deniz yemekleri, müzik ve eğlenceyle sevdiklerinizle doya 
doya vakit geçirebileceğiniz, 2 gece-3 gün bir düğün alternatifi 
sunuyoruz.

Düğünden önce bu güzel heyecanı;
• Sevdiklerinizle paylaşmak, 
• Özlediklerinizle doya doya sohbet etmek, 
• Mini bir parti ile büyük geceye bir gece önceden hazırlanmak,
• Düğün sonrası tüm aileyi kahvaltı masasında toplamak,    
 düğününüzü unutulmaz kılacak.
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2. ADIM
BÜTÇE

Bütçenizi değerlendirirken bize vereceğiniz bilgiler 
doğrultusunda sizin için en uygun alternatifler ve ödeme 
planları özel olarak hazırlanacaktır.

Destinasyon düğününüzde;
• 80 Euro’dan başlayan fiyatlar* ile lüks bir düğün   
 planlayabilir,
• Sadece en sevdiklerinizle bu güzel günü kutlama
 ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.
• Sevdikleriniz ve yakınlarınız, bu özel günde yanınızda  
 olacak ve mutluluğunuzu paylaşabilecektir. 
• Düğününüzü 10-12 ay öncesinde planlarsanız, uçak   
 biletleri, konaklama gibi fiyatlara indirimli olarak   
 ulaşmanız kolaylaşacaktır.

*Fiyatlar, seçilecek menü alternatifine göre belirlenecektir.
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3. ADIM
TARZINIZI
BELiRLEYiN

Sanat galerisinde bir kokteyl, deniz üzerinde 

uzanan bir iskelede, eşsiz bir manzara ile bir 

“Evet”, bahçede ziyafet ve after party ile 
eğlence...

CASA DELL’ARTE RESIDENCE BAHÇE’de 
şık, masalsı bir davet ve after party...

CASA DELL’ARTE AVLU’da sanat eserleri 
arasında veya havuz kenarında kokteyl...
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4. ADIM
WELCOME 
COCKTAIL 

Kokteyl* :  Bu seçenek ile konuklarınızı  büyük gece için hazırlıklarınız 
devam ederken ağırlamaya başlayabilirsiniz.

Kokteyl menümüze rakı, yerli vodka, cin, bira, meşrubatlar ve Suvla 
Kabatepe şarapları** dahildir.

*Kokteyl güneşin batış saatine göre Haziran-Ağustos aylarında 18.00-19.00, Eylül ayında 
ise 17:30-18:30 saatleri arasında gerçekleşir.

**Suvla Kabatepe Şarapları: (Beyaz, Kırmızı, Rose) Kuzey Ege sahilindeki Suvla Koyu 
Kabatepe bölgesinde deniz manzaralı çam ormanları ile çevrelenmiş, yoğun iyot ve 
reçine kokuları içindeki 600 dönümlük aile bağları Bozokbağ’da yetişen üzümlerden 
üretilmektedir.
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Serpme Kokteyl Menü

Karışık çizik zeytin, grissini,

Çıtır yufka yoğurt dip sos, havuç, salatalık,

capya biberi, karnıbahar

Kanapeler
Mini tartolet mantar sote, permasan peyniri

Kızarmış ekmek üstüne mus

Kızarmış milföylü brusetta

Mini köfte salsa dip sos ile

Mini köfte salsa dip sos ile

Çıtır tavuk pane chedar peynir dip sos ile

Mozerella stick a guakamole dip sos 
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5. ADIM
MENÜ SEÇiMi

Casa Dell Arte’nin gurme mutfağından, damağınız ve bütçenize 
uygun menüler seçebilirsiniz. 

* Kokteyl Prolonge  (17:30 - 18:30)
* Set Menü 1  (19:30 - 00:00)
* Set Menü 2  (19:30 - 00:00)
* Set Menü 3  (19:30 - 00:00)
* Open Buffet Menu  (19:30 - 00:00)
* Finger Food Menu  (19:30 - 00:00)

Tüm menülere; Suvla Kabatepe şarapları (Beyaz, Kırmızı, Rose), 
rakı, yerli vodka, cin, bira ve meşrubatlar dahildir. 

Import İçki Paket
J&B whiskey,

Absolute vodka,

Gordon gin,

Olmeca Tekila ve sınırsız yerli içki ekstradır.
 

Bandrollü olmak kaydıyla alkolleri kendiniz getirebilirsiniz.
Şişe başı buşon ücreti talep edilmektedir.
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6. ADIM
AFTER
PARTY 

Eğer eğlencenizin gece yarısından (12.00*) sonra da devam etmesini 
dilerseniz; tüm konuklarınızı gece 02.00’ye kadar Residence 
Garden’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

After Party’de sınırsız yerli içki, soft içecekler ve mini BBQ sosis 
ekmek ikram edilmektedir. 

* Yasalar gereği ses seviyesi gece 12.00’den sonra belli seviyelerde kısılmaktadır.
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HAFTA İÇİ
DÜĞÜNLERİ
Hafta içi düğün planlaması 
yapmanız, size ekstra indirim 
sağlayacaktır.
Hafta içi düğünleriniz ve menüler için 
events@casadel lartebodrum.com 
adresinden ekibimizle iletişime geçmeyi 
ve avantajlı fiyatları sormayı unutmayın.
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7. ADIM
KONAKLAMA

Düğününüzü eşsiz şekilde gerçekleştirmek için otelimizdeki 12 
odadan en az 6’sının kapatılması gerekmektedir. 

12 Oda Kapama*
12 oda kapamanız durumunda 1 adet Balayı Odası (deniz manzaralı) 
ile 1 adet standart odamız hediyedir.

6 Oda Kapama*
6 oda kapamanız durumunda 1 adet Balayı Odası (deniz manzaralı) 
hediyedir.
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7. ADIM
KONAKLAMA

Misafirleriniz için özel fiyatlarla konaklama imkanı
Sizleri düşünürken düğününüzde yanınızda olacak sevdiklerinizi de 
unutmadık. Sevdiklerinizi Casa Dell’Arte Residance’ın yan tarafında 
bulunan Casa Dell’Arte Village otelimizde, düğününüze özel verilecek 
fiyatlarla* ağırlayabilirsiniz.
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8. ADIM
ULAŞIM

Önceden yapılacak her türlü 
rezervasyon, size en iyi fırsatları 
sunacaktır.
Düğününüzü onaylar onaylamaz uçak biletlerine 
bakmaya başlayın ve arkadaşlarınızı da bu 
konudan haberdar edin.

Bodrum içi ya da havaalanı transferleriniz* için 
concierge’daki arkadaşımızı bilgilendirmeniz 
yeterli olacaktır. 

*Transfer ücretlerini sormayı unutmayınız.
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9. ADIM
ERTESi GÜN

Harika bir aile kahvaltısı 
Bu güzel ve özel gününüzün ertesi günü sıcak poğaçalar, demlenmiş 
çay ile denizin kenarında aileniz ve yakın arkadaşlarınızla bir gece 
önceyi değerlendirmek, değerlendirirken hatırlayıp gülmek için 
güzel bir fırsat…

Kahvaltınız sonrası otel odalarımızı 12’de boşaltabilir ya da 
konuğumuz olmaya devam edebilirsiniz. 

Düğün yakını özel tatil paketlerimiz ( village veya residence) 
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10. ADIM
BALAYI
PAKETi Muhteşem düğününüz sonrası Casa Dell 

Arte Residence veya Village’da balayınızı 
kutlamaya, dinlenmeye devam edebilirsiniz. 
Casa dell’Arte Residence ya da Village’da

• 5 gece kal, 4 gece öde
• Odaya meyve sepeti ve şarap ikramı
• Konaklamanız süresince odaya 1 defa kahvaltı ikramı
• Ninu Restoran’da romantik bir akşam yemeği
• Çiftlere özel sanat turu
• Çiftlere özel sanat workshop’u fırsatını kaçırmayın.
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11. ADIM
TATiLE DEVAM

Village ve 
Residence’da 
tatillerine devam
etmek isteyen 
konuklarımız için
bir gece hediye. 
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12. ADIM
FiNAL

Düğün ve organizasyon 
talepleriniz için aşağıda yer 
alan linke tıklamanız ve formu 
doldurmanız yeterli olacaktır.

Ekip arkadaşlarımız en kısa 
sürede sizinle irtibata geçecekler. 

Online formu doldurmak için lütfen tıklayınız.



Happily Ever After

Bekliyoruz:

events@casadellartebodrum.com

www.casadellarteweddings.com

www.casadellartebodrum.com

Casa Dell’Arte İsmet İnönü Caddesİ no:64/66  Torba – Muğla – Bodrum P : +90 

252 367 18 48   F: +90 252 367 18 68

And They Lived


