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Güney Afr�ka’da bulunan ve esk�den b�r ç�ftl�k olarak kullanılan Babylonstoren, ş�md�lerde 
yapılan renovasyon çalışmasının ardından lüks b�r otel olarak h�zmet görüyor. Ayrıca 
yapı, Cape Dutch (Flemen kökenler�ne sah�p Güney Afk�kalılar) geleneğ�nde, en �y� şek�lde 
korunan b�r ç�ftl�k olarak da kullanılıyor.

Çiftlikten Otele
FROM FARM TO THE HOTEL
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 Babylonstoren, 17. ve 18. yüzyıl at-
mosferini, 5 yıldızlı bir konaklama yeri olarak 
sürdürüyor. 14 suit odasının 7’sinin kendine ait 
mutfağı bulunuyor. Yapının çevresindeki beyaz 
duvarlar, yazın yapıyı sıcaklığa karşı, kışın ise so-
ğuk hava etkisine karşı koruyor. Babylonstoren, 
bir malikane, buğday ve samanlar için bir depo, 
bir çan kulesi, güvercinler için yuvalar ve beyaz 
badanalı duvarlarla çevrili geleneksel bir avlu-
dan oluşuyor. 
Karen Roos ve takımı, ziyaretçilerin eğlenceli 
vakit geçirebilecekleri, kendi yiyeceklerini top-
layabilecekleri ve güvenli bir alanda oynayabile-
cekleri bir otel tasarımını gerçekleştirdi. Böylece, 
çiftlik olarak kullanılan Babylonstoren, bir otel 
olarak hizmete açıldı. 
Otelin iç mekan tasarımında özellikle basitliğe 
ve modern çizgilerin kullanılmasına dikkat edil-
di. Yapı bir yandan geleneksel bir hava verirken, 
diğer yandan çağdaş ve konforlu bir tasarımla 
kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Aynı zamanda 
Babylonstoren, spor ve bahçe işleri gibi aktivite-
lerden tutun, çevreyi gezme etkinliklerine kadar 
ziyaretçinin dolu dolu vakit geçirmesini sağlayan 
organizasyonlar da sunuyor.

As a former farm �n South Afr�ca 
Babylonsteren serves as luxur�ous 
hotel welcom�ng �ts guests �n the best 
way w�th a recent renovat�on. Bes�des 
the bu�ld�ng also funct�ons as the 
most defended farm �n Cape Dutch 
(South Afr�cans hav�ng Dutch roots) 
trad�t�ons.

 Babylonstoren maintains the atmos-
phere of 17th and 18th centuries as a five-star ho-
tel. It has 14 suits seven of which have their own 
kitchens. The surrounding white walls protect the 
building against heat in summer and cold in winter. 
Babylonstoren consists of a mansion, storage for 
wheat and hay, bell dome, nests for birds especial-
ly for pigeons and a beautiful atrium surrounded 
by white-washed walls. Karen Roos and her crew 
carry out the hotel design of Babylonstoren which 
provides the guests to have fun, pick up their own 
fruits and vegetables and play in a safer place. So 
the Babylonstoren farm serves as a hotel.  The 
crew emphasizes pureness and modern lines in the 
interior design of Babylonstoren. The building not 
only has a traditional atmosphere but also opens 
its doors to the visitors with a modern and com-
fortable design. Besides Babylonstoren provides 
an organization consists of different activities from 
sports and gardening to wandering around. 


