TAM, GDZIE ZACHÓD SPOTYKA SIĘ ZE WSCHODEM
STAMBUŁ

CEL: spotkanie członków zarządu w celu omówienia wyników firmy

GRUPA: 4-12 osób, zarząd firmy, menedżerowie najwyższego szczebla
TERMIN: kwiecień – grudzień
DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 3 dni
CENA: od 8300 zł/os.

HOTEL

PARK HYATT MAÇKA PALAS *****
LOKALIZACJA

Tesvikiye, Bronz Sokak No. 4 Sisli
Istanbul, Turkey, 34367
Tel: + 90 212 315 1234

Maçka Palas to luksusowy hotel sieci Hyatt położony w modnej dzielnicy Nisantası.
Hotel znajduje się w historycznym budynku zbudowanym w stylu Art Deco, jednak
jego wnętrza charakteryzują się nowoczesnością i innowacyjnymi rozwiązaniami.

1km od centrum kongresowego (Istanbul
Convention Exhibition Center)

Przestronne pokoje oferują liczne udogodnienia oraz wyposażone są w luksusowe
łazienki. W hotelu znajdują się trzy restauracje oraz dwa bary. W pobliżu hotelu
zlokalizowane są liczne modne restauracje i bary.

Dzielnica Sisli

Liczba pokoi: 90
Udogodnienia: Spa, basen zewnętrzny, centrum fitness, wewnątrz hotelu sklepy
Emporio Armani, Gucci.
Internet: bezprzewodowy, dostępny w całym hotelu. Koszt €18/24h.

Kliknij po więcej informacji

21km od portu lotniczego (Ataturk Yesilkov
Intl Airport - IST)

HOTEL

SALE KONFERENCYJNE

SALA I

SALA II

Wymiary:

Wymiary:

2

44 m

42 m2

Ustawienia:
1 stół

Ustawienia:
1 stół

max 22 miejsca

max 8 miejsc

W każdej sali znajdują się dwa telewizory LCD, tablica typu „smart board”, dostęp do przewodowego i bezprzewodowego Internetu.

WYŻYWIENIE

THE PRIME

MIKLA

Restauracja ta specjalizuje się w stekach oraz owocach morza przyrządzanych
na grillu węglowym. Nowoczesne, stylowo wykończone wnętrze restauracji trafia
w wyrafinowane gusta.

Restauracja Mikla znajduje się na dachu hotelu Marmara Pera w samym środku
starego miasta. Śródziemnomorski klimat łączy się tutaj z wpływami Tureckimi
i Skandynawskimi. Wszytko za sprawą właściciela oraz szefa kuchni zarazem
Mehmeta Gürsa.

Otwarta kuchnia sprawia, iż goście mogą obserwować mistrzów kuchni przy
pracy. Restauracja zapewnia prywatność, co sprzyja spotkaniom biznesowym.

Dzięki doskonałej kuchni, wspaniałemu widokowi oraz wysoko wykwalifikowanej
obsłudze miejsce to od lat nosi miano najlepszej restauracji w Stambule.
Restauracja specjalizuje się w kuchni osmańskiej. Z restauracji widok rozciąga
się aż po Świątynię Hagia Sophia oraz Pałac Topkapi. Pozwala to na poczucie
klimatu starego Stambułu w nowoczesnym, współczesnym otoczeniu.

WYŻYWIENIE

TOPAZ
Restauracja Topaz usytuowana jest w rejonie Gumussuyu – Taksim, który od XIX
wieku jest handlowym i kulturowym centrum Stambułu.
Wielokrotnie nagradzana restauracja przyciąga wielbicieli dobrej kuchni
oraz wszystkich tych, którzy cenią sobie panującą tu gościnność. Widok z restauracji
na Bosfor pozwala obserwować zarówno Europejską jak i Azjatycką część miasta.
Restauracja polecana jest zarówno na lunch, jak i na uroczystą kolację. Topaz
specjalizuje się w kuchni śródziemnomorskiej oraz osmańskiej. Posiłki
przygotowywane są przez wielonarodowy zespół kucharzy z rejonu morza
śródziemnego, a całości dopełnia piwnica z dużym wyborem win.

ATRAKCJE

REJS PO BOSFORZE

CAGALOGLU HAMMAM– ŁAŹNIA TURECKA

Cieśnina Bosfor łączy Morze Czarne z Morzem Marmara, położona między
Półwyspem Bałkańskim a Azją Mniejszą, oddziela Europę od Azji. Wraz z cieśniną
Dardanele łączy Morze Egejskie z Morzem Czarnym. Obie cieśniny stanowią szlak
morski o międzynarodowym znaczeniu.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia oryginalnej łaźni tureckiej - Cagaloglu
hammam. Ta ukończona w 1794 roku budowla jest ostatnią łaźnią zbudowaną
za czasów imperium osmańskiego. Miejsce to ma wiele walorów zarówno
architektonicznych, jak i kulturowych.

Wzdłuż wybrzeży znajdują się liczne wioski rybackie oraz pałce i wille Osmańskich
sułtanów. Zapraszamy na rejs luksusowymi łodziami motorowymi (typ DENDEN3),
podczas którego będzie można podziwiać zarówno Azjatycką, jak i Europejską część
wybrzeża.

Hammamy Imperium Osmańskiego były centrum spotkań towarzyskich
i biznesowych. Korzystanie z łaźni jest mocno zakorzenione w kulturze tureckiej
przez co, jest to niemal obowiązkowa pozycja podczas pobytu w tym kraju.

ATRAKCJE

ZWIEDZANIE STAMBUŁU
W Stambule znajduje się wiele słynnych budowli zarówno świeckich, jak
i sakralnych. Mieszanie się kultury wschodu i zachodu widoczne jest
w architekturze na każdym kroku. Zapraszamy na zwiedzanie tego niezwykłego
miasta wraz z przewodnikiem.
Na trasie wycieczki znajdują się między innymi: Kościół Świętości Bożej, czyli Hagia
Sofia, Wielki Pałac, Błękitny Meczet oraz Pałac Topkapı.
Miasto będące od stuleci ważnym ośrodkiem handlowym pełne jest bazarów
oraz targowisk, dlatego grupa będzie mieć okazję zrobić zakupy na słynnym Wielkim
Bazarze (Kapalı Çarsı) oraz wypełnionym żywymi kolorami oraz egzotycznymi
zapachami Targu Przypraw (Misir Çarsisi).

Podczas zwiedzania przewidziane są posiłki w lokalnych restauracjach.

LOKALIZACJA I TRANSPORT

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI

TRANSPORT
Przelot z Warszawy do Stambułu trwa
2 godziny 30 minut.
Połączenie lotnicze codziennie obsługiwane
jest przez Linie lotnicze LOT oraz Turkish Airlines.
Transfer z lotniska do centrum Stambułu
trwa 50 minut.
Na miejscu zapewniamy transfery busem
lub samochodami.

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji.

Ofertę wyjazdu do Stambułu przygotował:

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności
wyjazdu w wybranym terminie:
692 451 591
artur@sporturismo.pl

Sprawdź inne oferty na: www.sporturismo.pl
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