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Bayramda İstanbul’un tadını Gez Hotel
Bosphorus’ta çıkarın

Masquerade

YAZARLAR
 Facebook

 Tw tter

 Google+

 Whatsapp

SALİH KEÇECİ
Qual ty A les ’n n tatlı telaşı

16.07.2021

Bayramda şeh rde olmayı seçenler Gez Hotel Bosphorus’u terc h ed yor. Merkez konumu ve sunduğu
konfor le öne çıkan otel, panarom k pencereler , detaylı düşünülen sü t ve delüks odaları le d kkat
çek yor. Geleneksel Türk hamamlarının modern b r uyarlaması olan S lver SPA se dolu dolu geçen b r
İstanbul gününden sonra yorgunluğunuzu üstünüzden atmanızı sağlıyor.
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İstanbul’un en d kkat çeken yanı eşs z tar h dokusu, farklı kültürler bünyes nde barındırması ve geçm şle
modern zm n müth ş uyumunu sunab lmes . Bu tar h n b r parçası olan ve yarım asırlık b r geçm ş
bulunan Gez Hotel Bosphorus, Gez Otel’ n m rasını devam ett r yor. Otel, şeh rl ve zamansız
tasarımının yanı sıra 1940’lı ve 1950’l yılların m mar st ller n n üzer nde yapılmış modern b r döngüyü
anımsatıyor. Ünlü ressam P etMondr an'ın çağdaş tasarım anlayışı le ayrı b r görkeme sah p olan Gez
Hotel Bosphorus, Mondr an’ın b r tablosundan es nlenerek dekore ed len oda ve sü tlerle ressamın sanat
anlayışını ben ms yor.
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Farklı dokuları bünyes nde barındıran otel, bayramda İstanbul’un tadını çıkarmaları ç n konuklarını
bekl yor. 56 odanın ve 11 sü t n tamamında kullanılan yansıma karşıtı panoram k pencereler Boğaz,
Taks m Meydanı, Gez Parkı ve otel n şehr n kalb ne sakladığı yemyeş l bahçeler n kes nt s z zleme keyf
sunarken Gez Hotel Bosphorus, İstanbul’un güzell ğ n ç ne de taşıyor. Sıcak ve sam m atmosfer sunan
otel, çağdaş tasarım anlayışıyla da İstanbul’un benzers z tar h yle modern zm b r araya get r yor.
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VİDEO
İstanbul ayaklarınız altında
M saf rler ne sü t ve delüks oda seçenekler sunan Gez Hotel Bosphorus, Sky Sü t le öne plana çıkıyor.
Otel n en özel odası olan Sky Sü t’te İstanbul adeta ayaklarını altına ser l rken bu ayrıcalıklı
penthouseda, şöm neden jakuz ye, h -f ses s stem nden max bar'a kadar her şey ncel kle düşünülüyor.
Ayrıca dış mekan mob lyaları le döşel özel açık hava teraslarında İstanbul'un kusursuz manzarası
seyred leb l yor.
Günün yorgunluğunu S lver SPA le atın
İstanbul’da gezecek yer çok. Tar h dokusu, eşs z atmosfer ve b rb r nden lezzetl yemekler n
deney mled kten sonra ht yacınız olan tek şey S lver SPA olacak. Modern b r Türk Hamamı ortamı ve
Uzakdoğu masajları başta olmak üzere pek çok rahatlatıcı uygulama sunan S lver SPA’da m saf rler
d led kler her an bu uygulamalarla b rl kte buhar odası, sauna ve d nlenme salonunun keyf n
çıkarab l yor. Hamam r tüeller nden masajlara, c lt ve vücut bakımlarından el ve ayak bakımına kadar
yorgunluğunuzu üstünüzden atmanızı sağlayacak pek çok h zmet S lver SPA’da s z bekl yor.
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Yaşar İpek'e teşekkür

Benzer İçer kler

Master Chef yarışmacısı Esra
Tokel..

Bedr Usta meze dükkanı h zme..

Elementa Bout que Hotel N san'..

Magaz ndek son gel şmeler, özel röportajlar, moda, ş dünyası, davetler, açılışlar,
mekan, sağlık, teknoloj ... Heps ve daha fazlası qual tyderg s .com da!
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