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Şükrü Özyıldız’dan kas şov!

SON DAKİKA



Bayramda İstanbul’un tadını Gez
Hotel Bosphorus’ta çıkarın

YENİ SAYIMIZ

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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Rupa’da canlı müz k
şölen devam ed yor!
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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.

By Satır et severler n
favor mekanı

Hayal Kahves , H lton
İstanbul Kozyatağı
Prem um Sahnes 'nde
yıldızları ağırlayacak

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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İstanbul
AÇIK

GÜNÜN ANKETİ

TÜMÜ

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

S zce hang ç ft evl l ğe daha
yakın?

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

Ebru Şah n -Ced Osman

odası, sauna ve d nlenme salonunun keyf n çıkarab l yor. Hamam r tüeller nden masajlara,

Akın Akınözü -Sandra
Pestemalc yan

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.

OY KULLAN

SONUÇLAR

PUAN DURUMU
S z n İç n Seçt kler m z

Ad l nks from TE Medya

Kış Sezonu B letler m Doktorlar şokta! Kan Suyunuzu BRITA le
Satışta! Yurt Dışı 9€ damarları anında
f ltreley n, %50’ye
+Verg lerle!
tem zlen r!
kadar tasarruf ed n!
Pegasus

Eternal Heart

C dd l şk
arayışındaysan
burası tam da sana
göre!

BRITA Türk ye

Gönülden Sevenler

Global Alışver ş
S tes

Of slerde %30 Peş n, e-Turuncu Hesap le e-Turuncu Hesap le
30 ay Vade, %0 Fa z kazanın
kazanın
Fırsatıyla.
B r k mler n z e-Turuncu B r k mler n z e-Turuncu

Exporg n

Mahall Bomont İzm r

#hotelbosphorus

#tat l

Hesap'ta alt l m ts z
değerlend r n.

Hesap'ta alt l m ts z
değerlend r n.

ING Bank

ING Bank

TAKIMLAR

O

P

1. Trabzonspor

32

72

2. Fenerbahçe

32

59

3. Konyaspor

32

58

4. Başakşeh r

32

53

5. Adana Dem rspor

32

52

6. Alanyaspor

32

52

7. Beş ktaş

32

50

8. Hatayspor

32

48

9. Antalyaspor

32

47

10. Karagümrük

32

46

11. Kasımpaşa

32

41

12. S vasspor

32

41

13. Gaz antep FK

32

41

14. Galatasaray

32

41

15. Kayser spor

32

41

16. G resunspor

32

39

17. Altay

32

29

18. R zespor

32

29

19. Göztepe

32

27

20. Ö.K Yen Malatya

32

20

#gez

YORUMLAR (0)
S z de yorum ve düşünceler n z b z mle paylaşın.

Adınızı g r n.

GÖNDER

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN
Ceyda Düvenc doğum
günü ç n ne sted ?

Şeh r hayatının yüksek
temposunda güçlü
olacaksınız!

T yatroseverlerden tam not
aldı

GÜNCEL HABERLER

POPÜLER HABERLER

Son Dak ka Magaz n Haberler

 Cumhur yet Mah.Tavukçu Feth sok
.Rotondo İş Merkez Kat 4 D13 Pangaltı
İstanbul


02122338858



snopmagaz n@gma l.com









#Ebru Şah n
#Şeyma Subaşı

#Gündem

#Sıla Türkoğlu

#alev aydın

#aşk

#döner sırasına g rd

Şeh r hayatının yüksek
temposunda güçlü
olacaksınız!

Kötü Haber Geld ! Bu
Sözlerle Duyurdu

B ’başka oyun: Gam ng
Forum 9 N san’da Forum
İstanbul’da başladı

Şok Eden Ayrılık Kararı
Geld

Şükrü Özyıldız’dan kas
şov!

İstanbul'da Sıra Dışı
Part ! Olay Fotoğraﬂar...

Alef: Mâl- Hülya'dan k
yen bölüm b rden
yayında!

Ece Erken'den Şok Eden
Ayrılık İt rafı!

#Kerem Bürs n

#Magaz n

#Serkay Tütüncü

#Akın Akınözü

#d z

Künye

İlet ş m

RSS

S tene Ekle

#Çağlar Söyüncü
#surv vor

#Hal l İbrah m Ceyhan
#Mel sa Döngel

#haber

#Murat Boz

#evl l k
#n şantaşı



