
Radisson Blu Hotel&SPA bir şehir oteli olmasına 
rağmen, resort otel konseptiyle tasarlanmış. Otel, 

bünyesinde hamam ve saunaları olan farklı oda 
tipleri, konferans salonu ve misafirlerinin sağlık, 

güzellik ve dinlenme gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmış SPA alanı ile  
hem iş  hem de hafta sonu oteli olarak turizm 

sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.

Otelin SPA’sı için ayrılan alanın yerleşim planı ve SPA 
konsepti, proje mimarı Tuncay Çavdar’ın engin otel de-
neyimi ve geniş hayal gücü çerçevesinde PROMET tara-
fından geliştirildi. 4000 m2’lik SPA alanının tüm tasarım 
ve uygulama projeleri PROMET’e ait. SPA danışmanlık 
ve tasarım çalışmalarına ek olarak tesis alanı dâhilindeki 
tüm ıslak SPA alanları, suitlerdeki hamam ve sauna uygu-
lamaları da PROMET tarafından yapıldı. Tesis, İstanbul’a 
eşsiz bir SPA konsepti daha sunuyor. 

Şehir SPA’larında alışkın olmadığımız jakuzi alanları, dış 
mekan SPA’ları mevcut bu yeni tasarımda. Ek olarak 
İstanbul’un tarihi hamamları ile aynı ölçeği paylaşan, ta-
sarımı ve 6 metrelik özel tavan konstrüksiyonu ile göz 
dolduran özel bir hamam projesine de imza atılmış. Ay-
rıca SPA hizmeti sunan odalardan tutun da içlerinde ha-
mam ve sauna bulunan odalara kadar çok sayıdaki farklı 
özellik de projeye ayrı bir güzellik ve değer katıyor.

38  Mart-Nisan 2014

PROMET 
SPA&WELLNESS

PROMET, Spa&Wellness merkezlerinin 
danışmanlığı,  planlaması ve anahtar 

teslim inşaatı konusunda uzman 
ve öncü bir firma. Avrupa ve Amerika’dan 

kendi alanlarında lider birçok yapı malzemesi 
ve SPA ekipmanı üreticisi firmanın 

temsilciliğini de yapıyor.

Radisson Blu, çağdaş bir mimari anlayışla dekore 
edilmiş toplam 249 odası ile ağırlıyor müşterilerini.  

SPA&WELLNESS

PROMET, SPA resepsiyonundan soyunma odalarına, Türk 
hamamlarından buhar odalarına, saunalardan soğuk 
odalara, duş sistemlerinden havuzlara, masaj ve bakım 
odalarından fitness salonlarına kadar bir SPA&Wellness 
merkezinde bulunan tüm alanları tasarlayıp inşa ediyor.  
Bugüne dek yurtiçi ve yurtdışında imza attıkları birçok 
prestijli proje var. Genel Müdür Ayşegül Sungur, SPA 
tasarım ve uygulamalarına PROMET’in imza attığı ve 
yakın zamanda açılan Radisson Blu Hotel&SPA Tuzla ve 
Marriott Hotel Şişli’yi anlattı.

RADISSON BLU HOTEL&SPA TUZLA
Radisson Blu Hotel&Spa Istanbul Tuzla; Tuzla’nın Aydınlı 
mevkiinde toplam 55000 metrekarelik arazi üzerine inşaa 
edilmiş, şehrin gürültüsünden uzakta, yeşillikler içerisin-
deki konumu ile muhteşem bir SPA oteli. Ünlü mimar 
Tuncay Çavdar ve ekibi tarafından mimarisi üstlenilmiş 
olan otel; Radisson Blu markasının İstanbul’daki ilk SPA 
oteli olarak 1 Şubat 2014 tarihinden beri hizmet veriyor. 

Radisson Blu Hotel&Spa Istanbul Tuzla; balkonlu ferah 
odaları, içerisinde Türk Hamamı ve sauna bulunan bir-
birinden şık teraslı suitleri, dev SPA merkezi, açık havu-
zu ve enfes lezzetler sunan restoranları ile şehir içindeki 
tatilin yeni adresi. Otelin 4000 metrekarelik alan üzerine 
konumlanmış SPA merkezinde gün ışığı alan kapalı havuz 
ve performans havuzu, fitness merkezi, birbirinden ferah 
masaj ve bakım odaları, saunalar, aroma buhar odaları, 
Türk Hamamları, özel havuzlu Spa suitleri, eğlenceli ma-
cera tüneli ve Zen Bahçesi bulunuyor.



ŞİŞLİ MARRIOTT HOTEL
Dünyaca ünlü Marriott International’ın en yeni oteli İstanbul 
Marriott Hotel Şişli, lüks ve konforun yanı sıra sağlık ve güzel-
liğin de buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. 2.300 m2 büyük-
lüğünde, modern bir şehir SPA’sı olarak dizayn edilen Health 
Club&SPA’sı ile hem spor yapma fırsatı hem de özel cilt bakım-
ları, masajlar, hamam, sauna, aromalı buhar odası, şok duş ve 
kar çeşmesi gibi olanaklar sunacak.

Kişiye özel spor antrenmanları form tutmanızı sağlarken, dün-
yaca ünlü Fransız kozmetik ürünleri ile yapılan masajlar, cilt ve 
vücut bakımları ve Asyalı terapistlerin dokunuşları ise sizi yep-
yeni bir deneyim yaşamaya davet ediyor.

SPA KEYFİ
• Bay ve bayanlara özel alanlar
• Hamam • Sauna • Aroma buhar odası
• Kar çeşmesi • Şok duş • 20x10 m. Kapalı yüzme havuzu 
• Jakuzi • Fitness salonu
• Stüdyo • Masaj ve bakım odaları • Dinlenme Odası

AYRICALIKLI HİZMETLER
• Dünyaca ünlü kozmetik ürünleri ile cilt ve vücut bakımları
• Asyalı terapistler ile masaj uygulamaları
• Özel hamam ritüelleri
• Hamilelere özel vücut bakımları ve masajlar
• Gelin hamamı organizasyonları
• Çiftlere özel romantik terapiler
• Zayıflama ve şekillenme programları

SPOR ve FORM TUTMA
• Simülasyonlu kardio cihazları ile dünyanın birçok 
  şehrinde spor yapma seçeneği
• Zumba, Yoga, Krav Maga, Pilates, Hat, Stretching 
  grup seansları
• Su spinning’i
• Yerden 120 metre yüksekte eşsiz İstanbul manzarasına 
  karşı Tai Chi Chuan ile güne başlangıç
• Personal training, pilates reformer
• Bebeklere özel yüzme dersi

www.promet.com.tr

SPA&WELLNESS
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Dünyanın 72 ülkesinde, 3.900 otel, 35 milyon 
sadakat üyesi ve 18 markaya sahip bir otel zinciri 

olan Marriott International’ın en yeni oteli 
İstanbul Marriott Hotel Şişli, özenli bir hazırlık 

sürecinin ardından 7 Mart Cuma günü açıldı.


