BASIN BÜLTENİ

The Grand Tarabya Masal Düğünleriyle
Yeniden Sahnede
Yıllar boyu aşıkların en gözde buluşma adresi olan Tarabya yine aşklarını unutulmaz
bir organizasyonla birleştirmek isteyenleri buraya getiriyor. Kapılarını tüm ihtişamıyla
açan The Grand Tarabya görkemli düğün törenlerine ev sahipliği yapıyor.
İstanbul’un en güzel koyunda masal tadında bir düğünle dünya evine girmek
isteyenler The Grand Tarabya’da buluşuyor. Yaşam boyu keyifle hatırlayacağınız en
özel günleriniz için The Grand Tarabya unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. İster aile
ve yakın dostlar arasında küçük bir nişan töreni olsun, isterse görkemli bir düğün
olsun The Grand Tarabya uzman personeli ile her türlü beklentinin ötesine geçiyor.
The Grand Tarabya’nın sunduğu farklı mekân seçenekleri , eşsiz menü alternatifleri ve
hizmet kalitesi ile yıllarca unutulmayacak bir davetle yeni hayatınıza güzel bir
başlangıç yapacaksınız.
Tarabya Koyu’nun incisi The Grand Tarabya, romantizm dolu görkemli bir düğün için
size farklı mekan alternatifleri sunuyor. Yerden tavana kadar cam pencereli çok yönlü
The Panorama salonu ve terası, 1000 kişiye kadar kapasitesiyle yüksek tavanlı ve
sütunsuz kristal avizelerle süslü görkemli The Grand Ballroom ve yaz aylarının en
popüler konsepti havuzbaşı düğünleri ile hayallerinizin çok ötesinde mekanlar ve
hizmet kalitesi sizleri bekliyor.
Ayrıca düğün gecesi evlenecek çift için panoramik Boğaz manzaralı bir suit oda ve
ailelerin hazırlıklarını yapabilmeleri için iki adet günlük kullanım odası otel tarafından
ücretsiz olarak veriliyor. The Grand Tarabya’nın hediyesi olarak, evlenecek çiftler bu
büyük buluşmaya, İstanbul’un en büyük SPA’sı olan Therapia’nın doğal deniz suyu ile
arınma, hamam, jakuzi, sauna, buhar odası, açık-kapalı havuz, buz çeşmesi ve fitness
merkezi ile hazırlanabiliyor. Çiftlerin isteklerine bağlı olarak özel masaj paketleri de
verilebiliyor. Ayrıca düğün gününe sevdikleriyle birlikte en iyi şekilde hazırlanmak
isteyen gelinler için Therapia Spa eşsiz bir atmosferde ömür boyu unutulamayacak bir
gelin hamamı da vaat ediyor.
The Grand Tarabya’nın nefes kesici güzellikteki Tarabya Koyu ve Marina manzarası ile
rüyalarınızdaki bir düğün için €140 + KDV’den başlayan fiyatlarla rezervasyon
yaptırmanız mümkün.
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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 American Academy of Hospitality Sciences’ta “5 Star Diamond” ödülüne layık görüldü. Otelin iç
mimarisi European Hotel Awards ile ödüllendirilirken, SKAL International da The Grand Tarabya’yı”En İyi Şehir Oteli”
ödülüne layık gördü.

