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MARMAOTELİSTANBUL

TOPLANTI SALONLARI
MEETINGS AND CONVENTIONS

TOPLANTILAR VE KONGRELER

En son teknoloji kullanılarak donatılmış, zengin yiyecek–içecek sunumları ve ihtiyaçlarınıza anında cevap verecek
servis hizmeti ile Marma Otel Istanbul; toplantı, kongre ve ziyafet etkinliklerinize başarıyla destek vermektedir.

TEKNİK EKİPMANLAR

Marma Otel İstanbul toplantı ve kongre salonlarında, sahne ekipmanları, slide projektör, flipchart, barkovizyon, video
ve DVD player, LCD televizyon, gelişmiş ses ve ışık sistemi, ücretsiz internet bağlantısı, kürsü, perde ve yanı sıra ses
sistemini destekleyen mikrofon ve telsiz donanımı bulunmaktadır.

MARMA SALONLARI AYRICALIĞI

Salonlarımızın tümüne eşlik eden muhteşem bir doğa manzarası size ihtiyacınız olan konsantrasyonu ve huzuru
sağlarken, yüksek tavanlı, gün ışığı gören ve her biri özel teraslı ferah ortamlarda başarılı iş görüşmeleri ve toplantılar
yapma imkanı sunacaktır.

MEETINGS AND CONVENTIONS

Equipped with state of art technology, rich food-drink presentations and services that will respond to your needs
instantly, Marma Hotel Istanbul supports your meetings, conventions and feast activities successfully.

TECHNICAL EQUIPMENTS

Marma Hotel Istanbul meeting and convention halls have stage equipments, slide projector, flipchart, barcovision,
video and DVD player, LCD television, advanced sound and light system, free internet access, chair, curtain and
microphone and radio equipment supporting the sound system.

PRIVILEGE OF MARMA HALLS

While the perfect nature view accompanying all of our halls provide you with the concentration and peace that you need,
Marma halls will also give you the change to have successful business interviews and meetings in the rooms which
have high-ceiling, which receive sun light and each of which has a special terrace.
Ebat (m)
Dimension (m)

Yük. (m)
Height (m)

Alan (m2)
Area (m2)

Tiyatro
Theatre

Sınıf
Class

U Düzen
U-Shape

20

Banket
Banquet

Gün Işığı
Day Light

LOBİ KATI / LOBBY
PERTEV NAILI BORATAV

4,95 x 8,65

3,25

43

30

12

EKREM AKURGAL

14,90 x 8,65

3,25

128

135

45

MUAZZEZ ILMIYE ÇIĞ

4,80 x 8,65

3,25

43

30

12

20

DİVAN

13,15x9,95

3,25

129

113

52

36

OYUN SALONU

8,65 x 19,75

3,25

170

130-170

52

İSTANBUL SALONU

14.95 X 19.30

3,35

283

236

114

AKDENİZ SALONU

14.95 X 19.30

3,35

283

236

114

Q 14.80

2,90

164,30

166

580

500

EVET
EVET
EVET
88

EVET

110

EVET

50

216

EVET

50

216

4. KAT / 4. FLOOR

ERDAL İNÖNÜ

EVET
HAYIR

5. KAT / 5. FLOOR
MARMARA BALO SALONU

4,5

168

236

EVET

ÇARŞI / SHOPPING CENTER
MAVİ SİNEMA SALONU

136

HAYIR

KIRMIZI SİNEMA SALONU

136

HAYIR
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MARMAOTELİSTANBUL

KONAKLAMA
ACCOMMODATION

KONAKLAMA

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi’nde bulunan Marma Otel 2008 yılından itibaren misafirlerine 5
yıldızlı konforla hizmet vermektedir. Marma Otel ulaşım imkanlarının son derece rahat ve erişilebilir olduğu bir
konumda Sabiha Gökçen Havalimanına 25 dakika, Atatürk Havalimanına 45 dk. şehir merkezine 10 dakikalık
mesafededir.

STANDART, DELUXE ve SUIT ODALAR

Marma Otel İstanbul’da size özel toplam 124 adet standartların üzerinde büyüklüğe sahip misafir odaları bulunmaktadır.
Konforunuz düşünülerek tasarlanmış ve dekore edilmiş Standart Odalar 35 m2, Deluxe Odalar 40 m2, Suit Odalar ise 70
m2’dir. Tüm odalar, havuz, bahçe ve dağ manzarasına sahiptir. Odalarda; telefon, minibar, kasa, çay/kahve makinesi,
ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, uydu tv, merkezi klima ve saç kurutma makinesi mevcuttur.

KRAL DAİRESİ

Marma Otel İstanbul’da özel tasarımı, genişliği ve etkileyici dekorasyonu ile dikkat çeken, unutulmaz anlarınıza eşlik
edebilecek 1 adet kral dairesi bulunmaktadır.

ACCOMMODATION

Located in Maltepe University Marmara Education Village Campus, Marma Hotel has been offering 5-star service to its
customers since 2008. It is located at a position which can be accessed easily and 25 min. far from Sabiha Gokcen
Airport, 45 min. far from Ataturk Airport and 10 min. far from city center. Marma Hotel is the perfect choice for you.

STANDARD, DELUXE and SUITE ROOMS

There are totally 124 rooms in Marma Hotel which are special to you and which have a size bigger than the standards.
All of our rooms have been designed and decorated considering your comfort and the Standard Rooms are 35 m2,
Deluxe Rooms 40 m2 and Suite Rooms 70 m2. All rooms have pool, garden and mountain view. All of our rooms have
minibar, cash, tea/coffee machine, free wireless internet access, satellite TV, central air conditioner and hair dryer.

KING ROOM

Marma Hotel Istanbul has 1 specially-designed king room which attracts attention with its width and impressive
decoration and will offer you memorable moments.

DISABLED ROOM

For the purpose of ensuring that everyone makes use of the natural environment where it is located, Marma Hotel
Istanbul has one special room for the disabled, where they will enjoy and have a good time.

Oda Tipi / Room Categories
Standart / Standard
Engelli / Disabled
Deluxe
Suite
Kral Dairesi / King Room
Check In:14.00 Check Out :12:00

MARMAOTELİSTANBUL

Oda Sayısı / Room No.
18
1
95
9
1

Alan / Area
35 m2
35 m2
40 m2
70 m2
300 m2
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SPA & GÜZELLİK MERKEZİ
SPA AND BEAUTY CENTER

SPA VE GÜZELLİK MERKEZİ

Marma Spa‘da günün yorgunluğunu atmak ve sağlıklı yaşam için sizlere sunulan pek çok alternatif bulunmaktadır.
Özel eğitimli uzmanlar, sizin ihtiyaçlarınıza özel masaj ve terapi teknikleri ile sadece fiziksel rahatlamanıza değil,
ruhunuzun da tazelenmesine hizmet edecektir. Klasik masaj, taş masajı, manuel terapi, refleksoloji & check up,
shiatsu - thai masajı, shirodhara masajı ve thai masajı masaj ve terapi seçeneklerimizden bir kaçıdır.
Marma Otel İstanbul’da SPA’ya eşlik eden hamam, sauna, buhar banyosu, havuz ve yanı sıra güzellik merkezimizde
yaptırabileceğiniz cilt ve vücut bakımları arasında anti-selülit bakımı, kapsül cihazı ve süt banyosu yine özel eğitimli
uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

SPA AND BEAUTY CENTER

MarmaSpa has many alternatives to relieve tiredness of the day and have a healthy life. Specially-trained experts will
not only offer you a physical relaxation with their special massage and therapy techniques, but also a soul refreshment.
Classic massage, stone massage, manual therapy, reflexology & check-up shiatsu – thai massage, shirodhara
massage and thai massage are only a few of our massage and therapy options.
Apart from bath, sauna, steam bath and pool in SPA, you can also have skin and body cares in our beauty centre such
as anti-cellulite care, capsule device and milk bath from our specially-trained experts.
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RESTAURANT ve BAR
RESTAURANT & BAR

RESTAURANT & BAR

150 kişi kapasiteli Teras Restaurant, Türk ve dünya mutfaklarının seçkin örnekleri ile hazırlanmış en kaliteli ve zengin
açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerini muhteşem orman manzarası eşliğinde sizlere sunmaktadır.
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HAVUZ RESTAURANT

400 kişi kapasiteli Havuz Restaurant, hayallerinize eşlik edecek unutulmaz düğün & davet organizasyonlarınız için
mükemmel bir seçenektir.

HANTİLİ BAR

Hantili Bar keyifli ortamı, havuz ve doğa manzarası eşliğinde güzel vakit geçirebilmeniz için tasarladığımız bir mekandır.
ǩHantili Bar 16:00 -24:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Marma Otel İstanbul Lobi alanında günün her saati piyano dinletisi eşliğinde çay ve kahve servisi yapılmaktadır.

TERRACE RESTAURANT

Terrace Restaurant with a capacity of 150 persons offer high-quality and rich open buffet breakfast, dinner and lunch
prepared with superior tastes of Turkish cuisine and world cuisines along with the magnificent forest view.
%UHDNIDVW 2SHQEXIIHW ǩ/XQFK 2SHQ%XIIHW$ODFDUWH ǩ'LQQHU $ODFDUWH 

POOL RESTAURANT

Pool Restaurant with a capacity of 400 persons is a perfect option for your wedding and invitation organizations which
will accompany your dreams.

HANTILI BAR

Hantili Bar is designed to offer you a cheerful time with pool and mountain view.
ǩHantili Bar serves between 16:00 -24:00
Tea and coffee service is available at any time during day in Marma Hotel Istanbul lobby area with a piano performance.
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MARMA AYRICALIKLARI
MARMA PRIVILEGES

AYRICALIKLAR

Marma Otel İstanbul’da kendinize özel zamanlarda sporunuzu, alışverişinizi yapabilir, sevdiklerinizle birlikte en yeni
filmleri sinema salonumuzda izleyebilir ya da kahvenizi yudumlayarak kitabevimizi gezebilirsiniz. Biri gerçek ölçülerde
beş futbol sahası, altı adet tenis kortu, yeşilin ferahlığında sporunuzu yapabileceğiniz yürüyüş parkuru, oyun odaları,
vizyondaki en yeni filmleri izleyebileceğiniz sinema salonları, on bin kişilik amfi-tiyatro, business center, helikopter pisti,
kitabevi, fotoğrafçı, kuaför ve çiçekçi Marma Otel İstanbul ayrıcalıklarından bazılarıdır.

MARMA PRIVILEGES

In Marma Hotel Istanbul, you can work-out, shop, watch the latest movies in our cinema with your loved ones or visit our
book store while sipping your coffee. 5 football fields, one of which has actual sizes, six tennis courts, walking track to
work out in a green environment, game rooms, cinema to watch the latest movies, amphitheatre for ten thousand
people, business center, helliport, book store, photographer, flower store, hair dresser are some of the privileges of
Marma Hotel Istanbul.
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