BASIN BÜLTENİ
Boğaziçi’ne bu lüks, bu konfor ile bir de bu açıdan bakın :

“THE GRAND TARABYA’NIN SERVİS APARTMANLARI”
The Grand Tarabya, çok özel servisi ve muhteşem
Boğaz manzarasının tadını daha uzun sürede çıkarmak isteyen misafirler için,
uzun dönemli seçenekleriyle beş yıldızlı bir yaşam deneyimi sunuyor.
Ayrıcalıklı tasarımları ve özel donanımlarıyla hazırlanmış Servis Apartmanları İstanbul’un en
özel noktasında beş yıldızlı yaşamın keyfini çıkarma fırsatı sağlıyor.
The Grand Tarabya 168 delüks odası, 80 süiti ve 1 kral dairesiyle Tarabya’nın muhteşem
koyunda adeta göz kamaştırıyor. Boğaz’da muhteşem bir konuma sahip olan ve 5 yıldızlı lüks
bir otel olan The Grand Tarabya, aynı zamanda Boğaz manzaralı toplantı salonları, özel
lezzetleri barındıran restoran ve barlarıyla da farklı beklentileri karşılıyor. Konuklar, Boğaz’ın en
bakir noktalarından birindeki eşsiz lokasyonuyla İstanbul’un merkezlerinden uzaklaşmadan
resort ortamını The Grand Tarabya’da bulabiliyorlar.
Uzun dönemli konaklamalar için tasarlanmış 30 adet Service Apartmanları ise otelin
Boğaz’ın eşsiz manzaralarıyla şehir yaşamına bambaşka bir bakış getiriyor. Bir evin tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve 74m2’den 260m2’ye kadar değişen seçenekleri
bulunan 30 adet servis apartmanı, beş yıldızlı yaşam konseptini İstanbul’un en güzel
noktasında sunuyor.
Otelin concierge, housekeeping, oda servisi, kuru temizleme gibi tüm hizmetlerinden
faydalanabilen The Grand Tarabya servis apartmanları sakinleri, aynı zamanda İstanbul’un en
büyük Spa’sı Therapia’ya da ücretsiz olarak üye oluyorlar. Bunun yanı sıra misafirler,
birbirinden farklı konsept ve lezzetleri barındıran The Grand Tarabya restoran, cafe ve
barlarından özel bir indirimle yararlanabiliyorlar.
The Grand Tarabya Servis Apartmanları
Marina Manzaralı Servis Apartmanları
Göz alıcı Tarabya koyu ve marina manzarasıyla ferah, konforlu ve modern bir daire. Adımınızı
attığınız anda kendinizi evinizde hissedeceğiniz bu servis apartmanları size muhteşem bir
servisle, paha biçilmez lüks bir deneyimi sunuyor. İstanbul’un en özel semtlerinden birinde,
evinizden uzakta evinizin konforunu bulacaksınız En son teknolojiyle donatılmış dairede ister
Miele beyaz eşyalarla tasarlanmış mutfağınızda hazırladığınız kendi ziyafetinizle, isterseniz usta
aşçılarımızın eserleriyle manzaranızın tadını çıkarabilirsiniz.
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Yatak odası: 1
Salon: 1
Kişi Sayısı: Max.2
Yatak Tipi: King
Boyut: 74 - 100 m2
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Yatak odası: 2
Salon: 1
Kişi Sayısı: Max.4
Yatak Tipi: King
Boyut: 110 - 211 m2

Boğaz Manzaralı Servis Apartmanları
Lüksün ve rahat ev atmosferinin cezbedici birleşimi olan bu servis apartmanı, içerisindeki 8
kişilik yemek masası ile birlikte, siz ve misafirlerinizin konforu için dizayn edildi. Muhteşem bir
salon ve modern dekorasyonuyla 3 ayrı yatak odasından oluşan yeni eviniz, günün
yorgunluğundan ve stresinden uzaklaşmanızı garanti ediyor.
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Kuzey Servis Apartmanları
Nefes kesici Boğaz manzarası karşısında, zihninizin yoğunluğundan tamamen arının. The Grand
Tarabya’nın kuzey ucunda bulunan bu servis apartmanı, Karadeniz girişini gözlerinizin önüne
sererken, balkonları ise İstanbul’un en özel keyfini size sunuyor. Geniş ve tavandan yere kadar
camla kaplı aydınlık alanlar, The Grand Tarabya’nın en özel hizmetiyle birleşerek, size beş
yıldızlı yaşam ayrıcalığını yaşatıyor.
Güney Servis Apartmanları
Hayal edin… Asya kıtasının muhteşem güzelliğini Avrupa kıtasındaki, evinizin penceresinden
izleyebilirsiniz. Boğaz’ın ve Tarabya koyunun nefes kesen manzaralarına tavandan yere kadar
uzanan pencerelerinizden tanık olun. 260 metrekareye yayılmış Güney Servis Apartmanı, geniş
alanların keyfini sürmek isteyenlere özel ayrıcalıklar sunuyor.
Hizmet ve İmkanlar
Tarabya Oteli’nin yüzyıllık mirası üzerine getirilen modern perspektifiyle The Grand Tarabya,
Türk konukseverliğiyle küresel standartların mükemmel birleşiminden oluşan benzersiz bir
deneyim sunuyor. The Grand Tarabya, İstanbul’un keyfini kusursuz bir şekilde çıkarabilmeniz
için size unutulmaz zamanlar sağlamak için çok özel imkanlarla donatıldı. Beklentilerinizi
ötesinde çalışan ekibimizin benzersiz servisi, The Grand Tarabya’da bulunduğunuz her an
kendinizi özel hissetmeniz için 7 gün 24 saat sizinle...

Oda Özellikleri
• Boğazın Karadeniz’e bağlandığı muhteşem
görüntü ve Marina manzarası
• Teknolojiyi yansitan LCD TV
• Ücretsiz Wi-Fi
• Yatakbaşı ışık ve perde kontrol imkanı
• “Miele” ürünleriyle donatılmış mutfak
Dekor
• Benzersiz bir şekilde dekore edilmiş
• Mutfakta buzdolabı, bulaşık makinası ve fırın
imkanı
• Dört kişilik yemek masası
• Dahili cam pencere paneli ile mermer olarak
döşenmiş mermer küvet ve duş imkanı
• Ahşap çalışma masası ve ergonomik
sandalye
• Her odada muhteşem Boğaz ve Marina
manzaralı balkon
• Concierge
• Kablosuz veya kablolu yüksek hızlı
internet erişimi
• İş Merkezi
• 24 saat korumalı 500 otomobil
kapasiteli yeraltı otoparkı
• Vale park hizmeti
• Limuzin hizmeti
• Talep halinde havaalanı transfer hizmeti
• VIP tekne transferleri / turlar, deniz taksisi
• Misafirlerin isteği doğrultusunda
Babysitting hizmeti
• 24-saat teknik destek
• 24-saat oda servisi
• 24-saat yıkama ve kuru temizleme hizmeti
• Kuaför
• Çiçekçi
• Seyahat acentası
• Kiosk
• Seçkin butikler
• 24 saat otel doktoru
• Molton Brown kişisel bakım ürünleri

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.
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