Tarabya Efsanesi’nin dönüşü muhteşem oldu :

The Grand Tarabya
The Grand Tarabya, Bayraktarlar Holding tarafından yeniden inşa edilmesinden
sonra, modern lüks otelcilik anlayışının en güzel örnekleriyle 2013 yılının şubat
ayında kapılarını misafirlerine bir kez daha açtı. Açılışının üzerinden bir yıl
geçmeden otel, Türkiye’den ve dünyadan dört önemli ödülü bünyesine
kazandırdı.
The Grand Tarabya 168 delüks odası, 80 süiti ve 1 kral dairesiyle Tarabya’nın muhteşem
koyunda adeta göz kamaştırıyor. Uzun dönemli konaklamalar için tasarlanmış 30 adet
Service Apartmanları ile Boğaz’ın eşsiz manzaralarıyla otelcilik anlayışına bambaşka bir
bakış getiriyor.
Boğaz’da muhteşem bir konuma sahip olan ve 5 yıldızlı lüks bir otel olan The Grand
Tarabya, İstanbul Atatürk Havalimanı’na yaklaşık 35 km., şehrin merkezi Taksim
Meydanı’na metroyla sadece 20 dakika mesafede bulunuyor. Konuklar, Boğaz’ın en bakir
noktalarından birindeki eşsiz lokasyonuyla İstanbul’un merkezlerinden uzaklaşmadan
resort ortamını The Grand Tarabya’da bulabiliyorlar.
The Grand Tarabya’nın Leading Hotels of the World’ün “Eşsiz Oteller” portföyüne katılmış
olması misafirlerine sunacağı ayrıcalıklı dünyanın uluslararası platformda kabul görmüş
bir kanıtı. Bununla birlikte otel, Ace of M.I.C.E.’tan Marmara Bölgesi En İyi Toplantı Oteli
– 2015, CATHIC’ten “Türkiye’nin En İyi Yeni Oteli – 2013”, American Academy of
Hospitality Sciences’tan “5 Star Diamond” ve Ekonomist ve Capital dergilerinin
“Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları – Kent Oteli” ödüllerine layık görüldü. Ayrıca
The Grand Tarabya, en son olarak “European Hotel Awards”da En İyi İç Mimari Ödülü’nü
ve SKAL Istanbul’un “Şehir Oteli 2013” ödülünü aldı.
The Grand Tarabya müşterilerin her türlü ihtiyacı düşünülerek oluşturulmuş lüks
mekanlara sahip. Ana restoranı The Brasserie, eşsiz Pazar Brunchları ve a la carte
menüsüyle Boğaz’ın keyfini yaşatırken, deniz ürünleri restoranı Limani Balık, Boğaz
balık mutfağının lezzetlerinin tadını çıkartmanız için eşsiz bir gastronomi deneyim
sunuyor. The Grand Tarabya’nın 1950’li yıllardaki geleneksel akşamüstü çaylarının
ihtişamını canlı müzik eşliğinde yeniden yaşatan The T Lounge, uluslararası çay çeşitleri,
özel kahveleri, lezzetli pasta, kek çeşitleri ve snack menüsü ile hizmet veriyor. Lobi
katında bulunan ve terasıyle şimdiden Boğaz’ın favorileri arasına giren Café R.E.A.D. –
Recharge, Eat & Drink ise, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, çikolata pralinleri,
lezzetli pasta ve cupcake çeşitleri ile çok özel. Otelin en özel alanlarından Diba Bar ise
günbatımından itibaren benzersiz zamanlar geçirmek için çok özel seçenekleriyle
misafirlerini ağırlıyor.
İstanbul’un Tek Boğaz Manzaralı SPA’sı Therapia
Ayrıca 4500 metrekarelik yüzölçümü ile Therapia İstanbul’un en büyük Boğaz manzaralı
SPA’sı olarak, çok özel terapi ve ürünlerle misafirlerimize ayrıcalıklı bir SPA ve sağlık

deneyimi sunuyor. Kapalı & açık havuzu, geleneksel Türk hamamı, bayanlara ve çiftlere
özel hamam, sauna & buhar odaları, lifestyle duşlar, buz çeşmesi, özel Spa süiti, sauna,
çift kişilik banyo ve çiftlere özel Spa bakım odası, Air recliner ve vücut jetlerine sahip
tuzlu su havuzu, kardio ve fitness ekipmanlarıyla donatılmış modern bir fitness center
verilen hizmetler arasında yer alıyor.
The Grand Tarabya, toplantılar ve davetler için de çok ayrıcalıkla mekanlar da sunuyor.
1280 metre karelik Balo Salonu, boğaz manzaralı fuayesi, konferans, toplantı, fuar, sergi
ve diğer özel etkinlikler için mükemmel bir ortam sağlıyor. The Grand Tarabya’nın yaz
aylarında hizmet veren ve panoramik havuz yanında yer alan şahane Tarabya Koyu ve
Marina manzaralı terası, kokteyllerin, resepsiyonların ve 900 kişilik kapasiteye kadar
unutulmaz yaz düğünlerinin değişmez adresi oluyor.

The Grand Tarabya
Rezervasyon için :
Tel :

(0212) 363 33 00

The Grand Tarabya Hakkında
1900’lü yılların başlarında Tarabya Tokatlıyan Oteli olarak hizmete giren, 1954 yılında çıkan
yangının ardından aynı yere devlet tarafından yaptırılan Büyük Tarabya Oteli, İstanbul’un üçüncü 5
yıldızlı oteli olarak 1966’da hizmete girdi. Konumu ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Büyük
Tarabya, bir dönem Türk filmlerinin de vazgeçilmez seti olarak sinema tarihinde silinmez bir yer
edindi. Kamu mülkiyetinde iken özelleştirilme kapsamına alınan Büyük Tarabya Oteli 2006 yılında,
Bayraktarlar Holding tarafından satın alındı. Kapsamlı bir restorasyon ve renovasyon süreci geçiren,
uluslararası hizmet kalitesinde yapılandırılan ve The Grand Tarabya ismini alan otel, henüz
açılmadan Leading Hotels of the World (LHW) üyesi olma başarısını gösterdi. The Grand Tarabya
2013 yılının Şubat ayında kapılarını açtı.

Basın İletişimi İçin
Gülüm Baş
gulum.bas@thegrandtarabya.com
0090- 2123633300

Yüksek çözünürlüklü görseller için tıklayınız.

