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Lüksün ve Konforun
Boğazdaki Adresi
Yeni cazibe merkezi Kabataş semtinde boğazın eşsiz manzarası ile şıklığın ve
zerafetin yeni adresi Metropolitan Hotels Bosphorus.
LOKASYON
Atatürk Havalimanı: 20 km
Sabiha Gökçen Havalimanı: 42 km
Taksim Meydanı: 1 km
St. Antuan Kilisesi: 3.4 km
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı: 3 km
İstanbul Kongre Merkezi: 3 km
Haliç Kongre Merkezi: 7.3 km
Dolmabahçe Sarayı: 1 km
Topkapı Sarayı: 3.7 km
Ayasofya Camii: 3.9 km
Tarihi Galata Kulesi: 3 km
Sultan Ahmet Camii: 6.6 km
Tarihi Kapalı Çarşı: 3 km
Kabataş Vapur İskelesi: 0.5 km
Eminönü: 2.6 km
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Beşiktaş: 3 km
Ortaköy Camii: 5 km

KONAKLAMA
Toplam Oda Sayısı: 80

ODA ÇEŞİTLERİ
Standart Oda : 67 adet (38 oda deniz
tarafı, 29 oda bahçe tarafı)
Deluxe Oda: 10 adet (deniz manzaralı
odalar)
GreenSuit: 3 adet

ODA ÖZELLİKLERİ
Lüks detaylarla uyum içinde olan
sade mimarisi, deniz ve bahçe
manzaralı odaları ile mart ayında siz
değerli konuklarımızı misafir
etmekten mutluluk duyacağız.

Odalarımızda; IP TV, IP telefon, fiber
internet, split klima, odalara 24 saat
temiz hava sirkülasyonu, 24 saat
oda hizmeti, Ortopedik yatak ve
yastık, Bornoz ve Terlik, Uyandırma
servisi, zengin içerikli mini bar, şifreli
elektronik kasa, saç kurutma
makinesi, özel banyo, günlük çay,
kahve ve 0,33 lt su ikramı mevcuttur.

TEKNİK EKİPMANLARI
Farklı büyüklükteki, deniz ve bahçe
manzaralı salonlarımızda, yaratıcı iş
toplantılarınızı, konferanslarınızı
gerçekleştirebilir, profesyonel
kadromuz ve yüksek teknoloji ile
donatılmış salonlarımızı kendi
ofisiniz gibi kullanıp
görüşmelerinizi, toplantılarınızı bu
ilham verici ortamda yapabilirsiniz.
Metropolitan Hotels Bosphorus
teknik ekipmanları ile fiber internet,
telefon hattı, projeksiyon, ses
sistemi ve mixer, telsiz mikrofon,
kürsü, kürsü mikrofonu, yaka
mikrofonu, filpchart, Blurayplayer,
laptop, tv, temiz hava sirkülasyonlu
salonlarıyla eğitim toplantılarınız ve

seminer organizasyonlarınızda
etkin çözümler sunar.

faks, fotokopi, bagaj servisi,
uyandırma servisi, lobide günlük
gazete hizmeti, danışma, 24 saat
oda servisi, kuru temizleme,
çamaşırhane hizmetleri, havaalanı
transfer servisi, lostra hizmeti,
tercüme hizmeti

HİZMET
Otelimiz, restoranı, yiyecek-içecek
hizmetleri, toplantı salonları,
konaklama hizmetleri, çamaşırhane
hizmeti ve misafir ilişkileri servisi ile
konularını memnun etmek ve
kaliteli hizmet vermek için yola
çıkmıştır.
Hizmetlerimiz; Müsaitlik
doğrultusunda saat 14:00’e kadar
geç ayrılış imkanı,
fiber internet, oda misafirlerimize,
çay ve kahve ikramı, business
center, bebek yatağı, döviz
bozdurma, şifreli kasa, mescit,

REKREASYON
Metropolitan Hotels
Bosphorus’un, İstanbul’un tarihi
mekanlarına, alışveriş
merkezlerine, doğa güzelliklerine
yakın ve denize yürüme
mesafesindeki konumu itibariyle
kültürel ve turistik gezi
programınızı kolaylıkla
yapabilirsiniz.

With its proximity to historical
and cultural places and
location at the heart of
business environment and
social life, Metropolitan Hotels
Bosphorus will host you with
the comfort of your home for
your business or special visits.
We’ll be happy to host you, our
valuable guests, in March with
a plain architecture in
harmony with luxury details,
and rooms with a view to sea
and gardens. Reflecting the
aesthetics and comfort in all
details, Metropolitan Hotels
Bosphorus will start offering
service with 67 (38 with sea
view, 29 with garden view)
standard rooms, 3 green suites
and 10 deluxe rooms.
You can organize creative
business meetings and
conferences at our halls with a
view of sea and garden in
different sizes and use our
halls equipped with a
professional team and high
technology and hold your
meetings and interviews in
such an inspiring environment.
You can experience very
special tastes offered by our
award-winning chefs in
combination of Turkish and
world cuisines with their eyecatching servings and shining
Bosphorus view and get
fascinated with the magic of
city in such remarkable
atmosphere.
We invite you, our valuable
guests, to this distinguished
world where perfect service
meets with a breathtaking
view; you can experience an
unique accommodation
service and taste excellent
delicacies.

MEETING ROOMS
Hall

RESTAURANT
Venue

Cuisine

Roof Restaurant ( A la Carte )		 Turkish & International /
Open Buffet Breakfast

www.kongretoplanti.com / www.eventturkiye.com

Capacity (Indoor/Outdoor)
120

Mercan
Opal
İnci
Elmas

Size m

Height m

Area m²

Theatre

Class

U Layout

Banquette

Cocktail

-

2.40
2.40
2.40
2.40

85
50
28
33

85
50
28
-

50
30
16
-

25
15
14
-

-

-

www.eventturkiye.com / www.kongretoplanti.com
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MARMARA
BÖLGESİ

METROPOLITAN
HOTELS BOSPHORUS
MEETS LUXURY WITH
COMFORT

