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İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Tarihi Yarımada ve Boğaziçi’ne kolay ulaşım sağlayan bir noktada konumlanan Gezi

Hotel Bosphorus, aynı zamanda, kurulduğu 1950’lerde şehrin sosyalliğinin en önemli merkezi, İstanbul’un ilk

otellerinden biri olma özelliği taşıyor.

Misafirlerine kişisel, estetik ve kaliteli hizmet vaat eden Gezi Hotel Bosphorus’un bünyesinde yer alan Silver

SPA, İstanbul’un tadının çıkarıldığı koşturmalı bir günün sonunda dinlenmek, arınmak, stres atmak isteyen

herkesi bu eşsiz deneyime davet ediyor. Yalnızca, özel rezervasyonla kişiye özel ağırlama yapan Silver SPA,

misafirlerine kişiselleştirilmiş butik ve aynı zamanda profesyonel bir hizmet sunuyor.

Masajdan cilt bakımına, Türk hamamından Uzak Doğu ritüellerine

Bedeni ve ruhu arındırıcı masajlardan cilt bakımına, modern Türk hamamından Uzak Doğu masajlarına kadar

pek çok uygulamaya sahip olan Silver SPA’da, en yeni techno-gym ekipmanlarıyla donatılmış spor merkezi de

bulunuyor.

Modern Türk hamamının dinginlik verici ritüelleri, profesyoneller tarafından uygulanan Uzak Doğu masajları,

dermatolojik ürünlerle yapılan cilt bakımları başta olmak üzere, pek çok uygulaması bulunan Silver SPA, cildi

yenileyen vücut peelingi ve rahatlatıcı köpük masajının yanı sıra, buhar odası, sauna ve dinlenme salonu

imkanları da sunuyor.

Türkiye’nin sayılı Design Hotels üyesi otelleri arasında yer alan Gezi Hotel Bosphorus, tüm misafirlerini Silver

SPA’daki bu eşsiz deneyime davet ediyor.

ETİKETLER:  #Gezi Hotel Bosphorus #Silver SPA
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Lüksü ve konforu yeniden tanımlayan zamansız tasarım anlayışı ile hizmet veren
Gezi Hotel Bosphorus, bünyesinde bulunduğu Design Hotels felsefesindeki

kişiselleştirilmiş butik lüks anlayışını ‘Silver SPA’da da uyguluyor.
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7.Uluslararası Master
Of Cake İzmir 21-22
Mayıs’ta

Yemeksepeti, hızlı
ticarette otonom
teslimat sürecini
başlattı

Yazın en taze
başlangıcı Özsüt Yaz
Menüsü'nde

Fırınya iki yeni
mağazasıyla
birbirinden lezzetli
ürünlerini
müşterileriyle
buluşturuyor

Köşkeroğlu iftarda hem
gözlerinizi hem
midenizi mutlu ediyor

Ramazan’da sağlıklı
kalmanın en önemli üç
ipucu

Vegan ve glütensiz
lezzetler MSA’nın
mayıs ayı
workshoplarında

Karaköy Güllüoğlu’ndan
vegan beslenenlere
özel güllaç

Fairmont Quasar
Istanbul’un Executive
Chef’i Ercan Yamantürk
oldu

Karavan Festivali için
geri sayım başladı

Bir dilim ekmekten
gelen lezzetler
Fırınya'da

Türkiye’nin en yüksek tirajlı ilk 10 dergisi arasında yer alan otel ve mutfak sanatları dergisi Gastronomi

Turkey By Rafine, turizm ve turizm endüstrisi profesyonellerini buluşturan bir platform yaratarak, 20 yılı

aşkın süredir sektörün gelişimine katkıda bulunuyor.

 0212 243 43 47  iletisim@rafinemedya.com

    

Gezi Hotel Bosphorus;
Konuklara özel hissettiren
bir deneyim

Gezi Hotel Bosphorus’dan
Sevgililer Günü’ne özel
romantik bir mola

Mısır Sharm El Sheikh’e vizeler
kalktı
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