The Grand Tarabya Kral Dairesi
The Grand Tarabya’nın en üst katında bulunan ve 270 derecelik Boğaz ve marina
manzarasıyla İstanbul’un görülmemiş manzaralarını misafirlerinin gözlerinin önüne
sunan Kral Dairesi, 284 metrekarelik bir alanda lüks ve konfor hissini The Grand
Tarabya ayrıcalığıyla buluşturuyor.
Tam panoramik bir Boğaz manzarası ve modern tasarımlı iki kata yayılmış dubleks kral
dairesi, özenle tasarlanmış mimarisiyle taçlanıyor. Otelin diğer tüm alanlarından stil anlamında
farklılaşan Kral Dairesi’nin Klasik Osmanlı ve modern Türk çizgilerinden esinlenilerek
hazırlanmış mimarisi, bu özel alanın ayrıcalığını kapısından girdiğiniz anda hissettiriyor.
Büyük bir antre ve oturma odasına açılan kapı, boylu boyunca uzanan pencere ve
balkonlarının manzarasıyla size ilk girdiğiniz anda büyülüyor.
Geniş bir alanın konfor ve tüm ihtiyaçları en sofistike şekilde karşılayacak detaylarla birleşimi,
The Grand Tarabya’nın her alanında olduğu gibi Kral Dairesi’nde de ayrışıyor. Bir kral, bir ikiz
yataktan oluşan iki yatak odası, tam donanımlı küçük mutfağı, lüks tasarımı ve terasında
bulunan muhteşem Boğaz manzaralı açıkhava jakuzisiyle ihtiyacınız olandan çok daha fazlası
hizmetinizde. Üst katta bulunan çalışma odası ve geniş terasıyla Boğaz'ın 270º manzarasını
eşsiz bir konumdan izleyin. Benzersiz bir şekilde döşenmiş ve Marina manzaralı küvetiyle
dikkat çeken, Klasik Osmanlı ve modern Türk çizgilerinden esinlenerek tasarlanmış özel
banyonun tamamı ise özel el yapımı mermerlerle döşenmiş durumda.
Konfor ve sofistike tasarımın yanı sıra teknolojik donanımlar da dairenin her yerinde
düşünülmüş durumda. Perdelerin, ışıkların ve havalandırmanın içinde bulunduğu elektronik
sistemlerin tek bir yerden kontrol edilebildiği dokunmatik paneller, etkileyici Home Theatre
sistemleri ile Kral Dairesi’nde geçirilen her dakikanın değerli kulunması için The Grand
Tarabya ayrıcalığı misafirlerinin hizmetinde.
Bir bakışta The Grand Tarabya Kral Dairesi:
Yatak Odası: 2
Kişi Sayısı: Maks. 5
Yatak Tipi: Kral
Boyut:
284 m2
Manzara : Boğaz

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
The Grand Tarabya PR Koordinatörü
Gulum.bas@thegrandtarabya.com
0212 363 3300

