Six Senses Kocataş Mansions İstanbul
Six Senses Kocataş Mansions İstanbul, sizleri Boğaz’ın kıyısında sıra dışı bir deneyime
davet ediyor. Dünyanın tarihi değeri en yüksek şehirlerinden birinde, Osmanlı döneminden
kalma iki tarihi yalıda geçmişin izleri ile geleceğin dinamizmini aynı yerde bulacaksınız.
Güzide konumu, sıra dışı Boğaz manzarası ve defne ağaçlarıyla bezeli yeşil alanıyla
büyüleyen “Boğaz’ın İncisi” Six Senses Kocataş Mansions İstanbul, ustalıkla tasarlanan
misafir deneyimlerini şehrin iki ikonik binasında yaşayabileceğiniz bir vaha sunuyor.
• Ünlü şefler liderliğinde yerel ve uluslararası
mutfaklardan yemekler sunan
üç restoran

• Açık ve kapalı yüzme havuzları

• 1.500 metrekarelik alanda Six Senses Spa
ve Türk Hamamı deneyimi

• 10.000 metrekarelik yeşil alan

• Spor ve eğlence tesisleri

KONAKLAMA
Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, eşi benzeri görülmemiş
26.000 metrekarelik alanı, yüksek tavanlı 43 misafir odası ve
süiti, Osmanlı ve modern mimari dokunuşların bir arada
sunulduğu iç tasarımı ve yerel ile global değerlerin buluştuğu
lezzetleriyle sizi bekliyor. Boğaz manzaralı odalarda hem nefes
kesen manzaranın hem de 4,7 metrelik tavan yüksekliği
sayesinde ferahlığın ve ışığın tadını çıkarın. Büyüleyici mermer
fayanslarla tamamlanmış oda içi banyolar, tüm odalarda
büyük ekran televizyon, iPad, WiFi ve Nespresso makinesi
misafirlerini bekliyor.
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Saç kurutma makinesi
Atıştırmalıklar, gazlı ve alkollü içecekler içeren minibar
Oda içinde kahve makinesi ve çay servisi
Cam şişelerde içme suyu
Oda içinde kasa
Şemsiye
Yoga matı
Çamaşır yıkama ve ütü hizmeti
TV (yerel kanallar ve uydu kanalları)
Marshall bluetooth hoparlör
Akıllı ev kumandası özellikli iPad
Sınırsız WiFi (ücretsiz)

MİSAFİR HİZMETLERİ
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24 saat GEM (Misafir Deneyimi Uzmanı)
24 saat oda servisi
Birden fazla dil bilen görevliler
Six Senses Spa
Butik
Fitness merkezi
Kütüphane
Earth Lab
İç ve dış mekanda etkinlikler
Concierge servisi

TOPLANTI VE ETKİNLİKLER
Kocataş Yalısı’nda birinde 36 kişinin, diğerinde ise 60 kişinin
rahatça ağırlanabileceği iki toplantı odası mevcuttur. Daha
büyük toplantılar için bu odalar birleştirilerek 137
metrekarelik bir mekan oluşturulabilir. 2022 yılı bahar
aylarında açılması planlanan açık ve kapalı düğün & davet
alanı ise nefes kesen Boğaz manzarasına sahip yemyeşil bir
doğanın ortasında bulunan koru alanında yer almaktadır.

RESTORANLAR

SIX SENSES SPA VE WELLNESS

Eat With Six Senses felsefesi ile hizmet sunan restoranlarda,
yaşamın ince zevklerinden ödün vermeden, sağlıklı ve lezzetli
bir gastronomik yolculuğa hazır olun. Dünyaca ünlü
restoratör Richard Sandoval, İstanbul’daki yeni mekanı Toro
Latin Gastro Bar’da, kendi imzasını taşıyan yemeklerle
misafirlerini gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor. Toro,
Boğaz manzaralı teras ve bar alanı ile yetenekli barmenlerin
lezzetli kokteyllerine eşlik eden Latin Amerika ve Asya
mutfağının seçkin lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor.

Six Senses’in Doğu’nun koruyucu tıp ilkeleri ile Batı’nın sonuç
odaklı yaklaşımından ilham alarak oluşturduğu yenilikçi sağlık
yaklaşımı, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen uzmanlar
tarafından geliştirilmiştir.

Six Senses markasının yiyecek & içecek felsefesi olan Eat With
Six Senses ile hizmet veren Avlu Restaurant, yeşiller
içerisindeki bahçesinde misafirlerini ağırlıyor. Mevsiminde ve
doğal ürünlerle hazırlanan menüsü ile Avlu Restaurant,
modern Türk mutfağının en taze lezzetlerini tarladan masaya
konseptiyle misafirleriyle buluşturuyor.
Bohem tarzda tasarlanmış yaldızlı bir salonda yer alan
Kahve’de hem lezzetli tatlılar hem de ferah bir Boğaz
manzarası sizleri bekliyor.
İtalyan restoranı Scalini, birbirinden özel tarifleriyle İtalyan
mutfağının seçkin lezzetlerini Boğaz’ın incisi Six Senses
Kocataş Mansions’a getiriyor.
Günlük olarak hazırlanan tatlı ve tuzlu ikramların sunulduğu
Kocataş Patisserie, sıra dışı sunumlarının yanı sıra gel-al
servisi ile de İstanbullular'ı eşsiz lezzetlerle buluşturuyor.

Boğaz’a bakan yemyeşil manzarasıyla Spa alanı, ve geleneksel
Türk hamamı deneyiminin yanı sıra pek çok masaj uygulamasını
da misafirlerine sunmaktadır.
Spa alanının en önemli özelliklerinden biri de uzun ömürlü
toplumların bilgeliğiyle beslenerek fitness ve nörobilim
alanlarındaki bilimsel gelişmeleri birleştiren Anti-Aging
Merkezi’ne sahip olmasıdır. Spa’da beş adet bakım odası
bulunur. Spa’nın etrafında bulunan dinlenme alanları, gevşeyip
manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bir ortam sunar.
2022 Bahar aylarında başlayacak olan Uyku, Detoks ve Fitness
programları ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle, kendinizi
uzmanlarımızın deneyimli ellerine bırakıp şehrin stres ve
yorgunluğundan uzaklaşarak kendinizle yeniden bağ
kurabilirsiniz.

DENEYİMLER
Yemek pişirme dersleri
Destinasyon yemekleri
Doğa yürüyüşü
Özel tekne turları ve şehrin tarihi yerlerine
yolculuklar
Sarıyer’deki kaleleri ve fenerleri rehber
eşliğinde keşfedeceğiniz turlar
Yerel balıkçılar ile Karadeniz’de balık tutma
Fitness dersleri
Earth Lab atölyeleri
Tarihi Yarımada'ya tekne transferi
Şarap tadımı

NASIL GİDİLİR
Six Senses Kocataş Mansions İstanbul, İstanbul
Havalimanı’na (IST) 40 dakika, Sabiha Gökçen
Havalimanı’na (SAW) ise 50 dakika uzaklıkta yer alır.
Otelimiz misafirlerine ulaşım ve karşılama hizmeti
sunmaktadır. Transfer hizmetlerimiz hakkında detaylı
bilgiyi misafir deneyimi uzmanlarından alabilirsiniz.
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REZERVASYONLAR VE
DİĞER SORULARINIZ İÇİN
T 0212 355 55 00
E reservations-istanbul@sixsenses.com
Merkez Mahallesi, Meserburnu Caddesi, No: 5
Sarıyer, İstanbul, 34450 Türkiye
www.sixsenses.com
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