Eşsiz Boğaz manzarasında
toplantılar için The Grand Tarabya
The Grand Tarabya, kongre ve toplantı organizasyonlarınızı Boğaz’ın eşsiz
manzarası ile buluşturuyor. The Grand Tarabya, tamamen yenilenmiş yapısı,
avantajlı lokasyonu, yüksek standartlı servis kalitesi ve tarihi geçmişi ile
etkinlikler için mükemmel bir ortam sunuyor.
Bayraktarlar Holding’in yatırımlarıyla 2013 yılının Şubat ayında kapılarını bir kez daha
açan, Boğaz’ın en önemli simgelerinden biri The Grand Tarabya, kongre ve toplantılar için
özel olarak tasarlanmış alanlarıyla misafirlerine hizmet veriyor. Toplam 1280 metrekarelik
sütunsuz, yüksek tavanlı, en son teknolojik özellikler ile donatılmış The Grand Ballroom
ile her türlü organizasyon için uygun alanı sağlayan The Grand Tarabya, yerden tavana
kadar cam pencereleriyle güneş ışığı alan ve marina manzarasına açılan 445 metrekarelik
Panorama Salonu ve terasının 900 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.
19 farklı salon seçeneği sunuyor
The Grand Tarabya 13’ü Boğaz manzaralı toplam 14 toplantı salonunda sunduğu yüksek
teknolojik imkanlarla toplantıların konforlu şekilde geçmesini sağlıyor. Toplantı odalarının
yanı sıra özel panellerle üçe bölünerek aynı anda 3 etkinliğe birden olanak sağlayan The
Grand Ballroom, Panorama ve Marina salonları ile toplam 19 salonu bulunan The Grand
Tarabya; konferans, toplantı, fuar, sergi ve diğer özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
The Grand Tarabya 17 kişilik satış ve organizasyonun büyüklüğüne göre değişen
operasyon ekibi ile etkinliklerin kusursuz bir şekilde planlanması ve düzenlenmesini
sağlıyor.
Tarabya’nın muhteşem koyunda 248 oda ile hizmet veriyor
Misafirlerine 168 delüks odası, 80 süiti, 1 kral dairesi ve 30 residansı ile hizmet veren The
Grand Tarabya, her türlü ihtiyaç düşünülerek oluşturulan lüks mekanları ile kusursuz bir
konaklama deneyimi yaşatıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’na yaklaşık 35 km., şehrin
merkezi Taksim Meydanı’na metroyla sadece 30 dakika mesafede bulunan The Grand
Tarabya 4500 metrekarelik alanı ile İstanbul’un Boğaz manzaralı en büyük SPA’sı olma
özelliği taşıyan Therapia ile de fark yaratıyor.

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. 168 deluxe oda, 80 süit ve 30 özel servis apartmanıyla otel, açılışının hemen
sonrasında CATHIC’ten “Best New Hotel Turkey 2013” ödülüne, sonrasında da American Academy of Hospitality
Sciences’ta “5 Star Diamond” ödülüne layık görüldü. Otelin iç mimarisi European Hotel Awards ile
ödüllerndirirken, SKAL International da The Grand Tarabya’yı”En İyi Şehir Oteli” ödülüne layık gördü.
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