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İş, kongre, fuar, eğlence ve alışveriş noktalarının kalbinde, Lüks detaylarla uyum içinde 
olan sade mimarisi, güler yüzlü personeli, kaliteli hizmet garantisi ile siz değerli 

misafirlerimize benzersiz konaklama deneyimi sunuyoruz.

Gözalıcı Işıltısı İle 
İstanbul’un Kalbinde

/Metropolitan-Hotels-Taksim

/mhtaksim    

A: Kocatepe Mah. Taksim Cad. No: 89-91 Taksim Beyoğlu İstanbul 

T: 0212 313 42 42 F: 0212 313 4200

E: taksim@metropolitanhotels.com.tr  W: www.metropolitanhotels.com.trMETROPOLITAN HOTELS TAKSİM

MEETING ROOMS

Hall Size m Height m Area m² Theatre Class U Layout Banquette Cocktail

Ametist  - 3,08 120 90 35 35 - -

Zümrüt - 2,75 65 40 20 20 - -

Yakut - 2,75 55 30 15 15 - -

LOKASYON
Atatürk Havalimanı: 20 km
Sabiha Gökçen Havalimanı: 38 km
Havataş: 0.4 km
Taksim Meydanı: 0.3 km
St. Antuan Kilisesi: 0.8 km
Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı: 0.7 km
İstanbul Kongre Merkezi: 0.7 km
Haliç Kongre Merkezi: 8 km
Dolmabahçe Sarayı: 1 km
Topkapı Sarayı: 5.4 km 
Ayasofya Camii: 5.6 km
Tarihi Galata Kulesi: 2.2  km
Sultan Ahmet Camii: 7.6 km
Tarihi Kapalı Çarşı: 6.3 km
Nişantaşı: 3.8 km

KONAKLAMA 
Toplam Oda Sayısı: 82
Toplam Yatak Sayısı: 127 

ODA ÇEŞİTLERİ
Standart Oda: 60 Oda / 23 m2

Deluxe Oda: 22 Oda / 25 m2

ODA ÖZELLİKLERİ
Misafirlerimize geniş bir yaşam 
alanı sunan özel dizayn edilmiş 
odalarımızda, konforun ve 

rahatlığın keyfini yaşayacaksınız. 
Odalarımızda; IP TV , IP telefon, 
zengin içerikli minibar, elektrikli 
su ısıtıcısı, şifreli elektronik kasa 
ücretsiz çay-kahve ikramı, 
odalara 24 saat temiz hava 
sirkülasyonu, ortopedik yatak ve 
yastık, 24 saat oda hizmeti, 
bornoz ve terlik, uyandırma 
servisi, split klima ve fiber internet 
alt yapısı ile kaliteli ve kesintisiz 
internet hizmetini misafirlerinin 

kullanımına sunmaktadır. 
Odaların özel tasarlanan 
banyolarında kaliteli duş jeli, 
şampuan, sabun ve saç kurutma 
makinesi mevcuttur.

TEKNİK EKİPMANLARI
İstanbul›da yapacağınız 
toplantılarınızda ihtiyacınız olan 
tüm teknolojik alt yapı ile toplantı 
deneyiminizi şık salonumuzda 
gerçekleştirme imkanı sunuyor. 

Metropolitan Hotels Taksim, hızlı 
internet bağlantısı (wireless), telefon 
hattı, projeksiyon, ses sistemi ve 
mixer, telsiz mikrofon, kürsü, kürsü 
mikrofonu, yaka mikrofonu, filp 
chart, Bluray player, laptop, tv, 
temiz hava sirkülasyonlu 
salonlarıyla eğitim toplantılarınız ve 

seminer organizasyonlarınızda 
etkin çözümler sunar.

HİZMET
Otelimiz çeşitli restoranları, toplantı 
salonları, misafir odaları, 
çamaşırhane hizmetleri ile 
konuklarımızı memnun edebilecek 

üstün hizmet anlayışına 
sahiptir. Amacımız kaliteden ödün 
vermeksizin şahsınıza özel ilgi ve 
hizmetler sunmaktır. 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, faks, 
fotokopi, bagaj servisi, uyandırma 
servisi, lobide günlük gazete hizmeti, 
24 saat oda servisi, kuru temizleme, 
çamaşırhane hizmetleri, havaalanı 
transfer servisi, lostra hizmeti, 
tercüme hizmeti

M
A

R
M

A
R

A
 

B
Ö
L
G
E
S
İ

You, our valuable guests, can 
experience a unique 
accommodation at the heart of 
business, congress, fair, 
entertainment and shopping points, 
with its plain architecture in 
harmony with luxury details, friendly 
personnel and quality service 
guarantee. We offer our guests a 
large space of living in our rooms 
combined with comfort and luxury 
through its comfortable and dynamic 
decoration. Offering service with 60 
standard rooms and 22 deluxe 
rooms, Metropolitan Hotels Taksim 
gathers you with the most 
distinguished form of 
accommodation. 
You can taste the rich menus of 
Turkish and world cuisine by 
professional chefs for your delicious 
lunches and dinners with a quiet 
and romantic atmosphere of Turkuaz 
Restaurant equipped with an 
architecture reflecting the aesthetics 
of Modern İstanbul. 
You can spend lovely moments with 
the ones you love at Tarçın Cafe 
where you can find the most 
selected desserts, rich snacks, fresh 
drinks and Turkish, Italian, French 
and Irish coffees and tens of other 
different tastes. 
You can organize your creative 
business meetings, conferences and 
social events with our experienced 
and professional team and halls 
equipped with high technology at 
our inspiring spaces with pillar-free 
halls of different sizes. 

AT THE HEART OF 
ISTANBUL WITH AN 
EYE-CATCHING GLEAM

RESTAURANT
Venue Cuisine Capacity (Indoor/Outdoor)

Turkuaz Restoran Turkish and International / Open Buffet Breakfast 70

Tarçın Cafe (A la Carte) Turkish and International 70


