
Hotelul de lux
JW Marriott Istanbul
Marmara Sea,
inaugurat în luna mai

L
anþul hotelier ameri-

c an JW Mar r i o tt a

inaugurat, luna tre-

c utã , JW Mar r i o tt

Istanbul Marmara Sea,

o unitate de cazare de

lux înconjuratã de Marea Marma-

ra, amplasatã în cartierul Atakoy

din Istanbul.

"Cu priveliºti uluitoare ºi activi-

tãþi ce aduc bucurie pasionaþilor

de cãlãtorii, JW Marriott Hotel

Istanbul Marmara Sea este ideal

pentru oaspeþii care doresc sã

aibã parte de momente deosebi-

te în timp ce exploreazã aceastã

destinaþie istoricã", declarã Can-

dice D'Cruz, vicepreºedinte pen-

tru Europa, Orientul Mijlociu ºi

Africa al diviziei Luxury Brands

din cadrul Marriott International.

Domnia sa adaugã: "La fel ca în

cazul tuturor hotelurilor JW

Marriott, designul hotelului este

axat pe naturã".

Desingul JW Marriott Istanbul

Marmara Sea a fost creat de firma

KCA International din Londra,
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potrivit unui comunicat al com-

paniei hoteliere.

Cele 204 camere ºi apartamen-

te spaþioase ale hotelului sunt

situate pe 17 etaje. Cele mai

multe camere au balcoane cu

vedere la Marea Marmara ºi la

orizontul Istanbulului. Acestea

sunt dotate cu televizoare cu

ecran plat ºi zone separate de

lucru ºi de living, respectiv bãi

din marmurã, cu cãzi mari. Apar-

tamentele hotelului oferã came-

re de zi mari ºi moderne ºi zone

de b uc ãtãr i e dedi c ate .

I lum in ar ea c am er elo r es te

inteligentã.

Apartamentele Signature ºi

Presidential au jacuzzi pe terasã

ºi sisteme muzicale în camera

de zi. Apartamentul prezidenþial

are, de asemenea, o salã de

sport privatã ºi un jacuzzi inte-

rior suplimentar, cu vedere la

Marea Marmara.

JW Marriott Hotel Istanbul

Marmara Sea oferã o multitudi-

ne de opþiuni culinare. Deschis

toatã ziua, restaurantul Ceres

serveºte preparate mediterane-

ene, din Orientul Mijlociu, din

Asia de Sud-Est ºi fusion, cu

fructe de mare. Hotelul are (la

vedere) un cuptor din cãrãmidã

pentru coacerea pâinii proaspe-

te ºi a pizza. Terasa în aer liber

oferã staþ i i de gãtit l ive º i

bucãtãrii deschise.

Hotelul este ancorat într-un

program "de la fermã la masã",

JW Garden oferind o grãdinã or-

ganicã în care sunt cultivate

roºii, mentã, pãtrunjel, rucola,

rozmarin, mãsline, verdeþuri lo-

cale ºi multe altele. Aceste pro-

duse proaspãt cultivate sunt fo-

losite în locurile de luat masa ale

hotelului.

La Vallée SPA, hotelul oferã o

gamã de tratamente ºi pachete

de sãnãtate. Are opt sãli de tra-

tament, o salã exclusivã de tra-

tament VIP ºi jacuzzi privat. Ho-

telul gãzduieºte, de asemenea,

piscine infinite interioare ºi în

aer liber, o piscinã pentru copii

ºi hamamuri turceºti.

Centrul de fitness ºi wellness

La Vallée are programe ce in-

clud sesiuni de yoga, antrena-

mente de respiraþie ºi o serie de

cursuri de fitness. Sunt disponi-

bile, de asemenea, diverse ex-

perienþe pentru familii, inclusiv

cursuri de navigaþie, excursii de

lux ºi excursii pe jos.

Hotelul are spaþii extinse pen-

tru evenimente, opt sãli de

întâlniri, facilitãþi vizuale de ulti-

mã generaþie ºi un centru de

afaceri deschis non-stop.

Oaspeþii pot face cumpãrãturi

fãrã sã pãrãseascã hotelul, deoa-

rece complexul gãzduieºte nu-

meroase magazine.

Hotelul este situat în apropiere

de atracþii populare, inclusiv de

moscheea Hagia Sofia, Palatul

Topkapi, Portul Galata, Palatul

Dolmabahce, Piaþa Taksim ºi

Acvariul din Istanbul.

Hotelul se aflã la 45 de minute

de mers cu maºina de Aeropor-

tul Internaþional Istanbul. Este,

de asemenea, aproape de Aero-

portul Ataturk din Istanbul, care

oferã acces la avioane private.
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La finele lunii

aprilie, Marriott

International Inc. a

sãrbãtorit lansarea

The Westin London

City, hotelul cu

numãrul

1.000
în regiunea Europa,

Orientul Mijlociu ºi

Africa (EMEA).

Compania a

anunþat cã, în 2022

ºi 2023, aºteaptã sã

inaugureze peste

200 de proprietãþi,

cu

38.000
de camere,

în EMEA.


