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Misafirlerimizin Mutlu Bakışları     Otelimizi Aydınlatan Gerçek Işıktır... Istanbul… Probably the brightest star 
of the universe… It has always been 
glamorous, always tempting throughout 
its ten thousand years of history. It has 
been founded on where two continents 
meet. And its existence coincided with the 
times where God was most generous…

With its historical texture, cultural heritage, 
natural beauty and breathtaking rhythm, 
Istanbul continues to be center of 
attraction of the whole world.

Lionel Hotel Istanbul tries to do justice 
to this center of attraction. To provide 
an unforgettable experience of 
accommodation with its arm’s length 
distance to the city, with its perfect 
comfort and flawless service quality and 
with its delicious tastes!

İstanbul… Evrenin parlak 
yıldızlarının belki de birincisi… 
On bin yıllık tarihinde hep 
ihtişamlı, hep baştan çıkarıcı 
olmuş. İki kıtanın birleştiği yere 
denk gelmiş kuruluşu. Ve varoluşu 
Tanrı’nın en cömert olduğu bir 
zamana...

Tarihi dokusu, kültürel mirası, 
doğal güzellikleri ve baş 
döndürücü ritmiyle İstanbul, tüm 
dünyanın çekim merkezi olmaya 
devam ediyor.

Lionel Hotel Istanbul ise bu çekim 
merkezinin hakkını vermeye 
çalışıyor. Kente dokunabileceğiniz 
yakınlığıyla; mükemmel konforu, 
kusursuz hizmet kalitesiyle...

Ve tadı damağınızda kalacak 
lezzetleriyle unutulmaz bir 
konaklama yaşatmak için...

Happy Faces of Our Guests Are The 
True Light That Shines Our Hotel…



Konum Location
HER YERE 

KOLAY 
ULAŞIM

EASILY ACCESS ANYWHERE

Bayrampaşa’da bulunan Lionel Hotel 
Istanbul, kalabalık ve yoğun kent trafiğine 
sahip İstanbul’da merkezi konumuyla öne 
çıkıyor.

Atatürk Havaalanı’ndan, kentin tarihi 
ve turistik yerlerinden iş ve alışveriş 
merkezlerine kadar her yere kolay ulaşım 
sağlıyor. Metro ve diğer seçenekleriyle 
Lionel Hotel Istanbul, size zamandan da 
kazandırıyor.

Located in Bayrampaşa, Lionel Hotel 
Istanbul provides convenience with its 
central location in Istanbul, which houses a 
crowded and dense traffic.

It provides easy access to anywhere, from 
Atatürk Airport to historical and touristic 
locations of the city, to business and 
shopping centers. Lionel Hotel Istanbul buys 
you time with metro and other options.



Otelimiz siz seçkin konuklarını 
kusursuz bir biçimde ağırlamak 
için her ayrıntısı titizlikle 
planlanmış mükemmel bir 
konfor sunuyor.

Lionel Hotel Istanbul’da sizlerin 
tüm istek ve ihtiyaçlarınız 
düşünüldü.

Our hotel provides a perfect 
comfort, planned meticulously in 
each detail to perfectly host its 
elite guests; you! 

Lionel Hotel Istanbul takes care 
of your every need and demand.

Comfortable   Accommodation
Konforlu  Konaklama

RAHATINIZ
İÇİN

HER ŞEY
DÜŞÜNÜLDÜ

EVERYTHING 
IS TAKEN CARE 
OF FOR YOUR 

CONVENIENCE



Oda Özellikleri: 1 queen 
size veya 2 tek kişilik yatak, 
ücretsiz wifi, uydu kanalları, 
lcd televizyon, kahve / 
çay makinesi, minibar, 
laptop’un girebileceği 
ebatta elektronik kasa ve 
güvenliğiniz için duman 
dedektörü.

Room Features: 1 queen size 
or 2 single beds, free wi-fi, 
satellite channels, LCD TV, 
coffee/tea maker, minibar, 
electronic safe that can 
house a laptop and smoke 
detector for your safety.

Standard Room
Standart Oda

24 m2



Oda Özellikleri: 1 king size 
veya 2 twin yatak, ücretsiz 
wifi, çalışma masası, uydu 
kanalları, lcd televizyon, 
kahve / çay makinesi, minibar, 
laptop’un girebileceği ebatta 
elektronik kasa, ütü, ütü masası 
ve güvenliğiniz için duman 
dedektörü.

Room Features: 1 king size or 2 
twin beds, free wi-fi, study table, 
satellite channels, LCD TV, coffee/
tea maker, minibar, electronic 
safe that can house a laptop, iron 
and ironing board and smoke 
detector for your safety.

Superior Oda
Superior Room

26 - 30 m2



Oda Özellikleri: 1 King 
size veya 2 tek kişilik yatak, 
ücretsiz wifi, uydu kanalları, 
lcd televizyon, kahve / çay 
makinesi, minibar, laptop’un 
girebileceği ebatta elektronik 
kasa, çalışma masası, ütü, ütü 
masası ve güvenliğiniz için 
duman dedektörü.

Room Features: 1 King size 
or 2 single beds, free wi-fi, 
satellite channels, LCD TV, 
coffee/tea maker, minibar, 
electronic safe that can house 
a laptop, study table, iron 
and ironing board and smoke 
detector for your safety.

Deluxe Oda
Deluxe Room

28 - 30 m2



Oda Özellikleri: 1 king size 
yatak, ücretsiz wifi, uydu 
kanalları, lcd televizyon, 
kahve / çay makinası, minibar, 
laptop’un girebileceği ebatta 
elektronik kasa, çalışma masası, 
ütü, ütü masası ve güvenliğiniz 
için duman dedektörü.

Room Features: 1 king size bed, 
free wi-fi, satellite channels, 
LCD TV, coffee/tea maker, 
minibar, electronic safe that can 
house a laptop, study table, iron 
and ironing board and smoke 
detector for your safety.

Executive Room
Executive Oda

35 m2



Oda Özellikleri: 1 king size ve 3 
twin yataktan oluşan, iki odanın 
arakapılar ile birbirine bağlandığı 
odada, ücretsiz wifi, lcd televizyon, 
kahve / çay makinesi, minibar, 
laptop’un girebileceği ebatta 
elektronik kasa, çalışma masası, 
ütü, ütü masası ve güvenliğiniz için 
duman dedektörü.

Room Features: The room with 
1 king size bed and 3 twin beds 
including two rooms separated with 
doors, free wi-fi, LCD TV, coffee/
tea maker, minibar, electronic safe 
that can house a laptop, study table, 
iron and ironing board and smoke 
detector for your safety.

Bağlantılı Oda
Connection Room

34 m2 + 26 m2 = 60 m2



Oda Özellikleri: 1 king size yatak, 
giyinme bölümü, çift mermer lavabolu 
ayrı küvet ve duşlu banyo, ücretsiz 
wifi, uydu kanalları, lcd televizyon, 
nespresso makinesi, minibar, lüks 
banyo ürünleri, laptop’un girebileceği 
ebatta elektronik kasa, çalışma masası, 
ütü, ütü masası ve güvenliğiniz için 
duman dedektörü.

Room Features: 1 king size bed, 
dressing room, bathroom with two 
marble sinks and separate tub and 
shower, free wi-fi, satellite channels, 
LCD TV, nespresso machine, minibar, 
luxury bathing products, electronic 
safe that can house a laptop, study 
table, iron and ironing board and 
smoke detector for your safety.

Junior Süit
Junior Suit

50 m2



Oda Özellikleri: 1 king size yatak, 
giyinme bölümü, çift mermer lavabolu 
ayrı küvet ve duşlu banyo, ücretsiz 
wifi, uydu kanalları, lcd televizyon, 
nespresso makinesi, minibar, lüks 
banyo ürünleri, laptop’un girebileceği 
ebatta elektronik kasa, çalışma masası, 
saç kurutma makinası, ütü, ütü masası 
ve güvenliğiniz için duman dedektörü.

Room Features: 1 king size bed, 
dressing room, bathroom with two 
marble sinks and separate tub and 
shower, free wi-fi, satellite channels, 
LCD TV, nespresso machine, minibar, 
luxury bathing products, electronic safe 
that can house a laptop, study table, 
hair dryer, iron and ironing board and 
smoke detector for your safety.

Corner Suit
Corner Süit

50 m2



YİYECEK 
& İÇECEK

FOOD & BEVERAGES

Lionel Hotel Istanbul, yetenekli aşçılarıyla konuklarına 
Türk ve dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini 
sunuyor.

Güne enerjik başlamanızı sağlayacak muhteşem bir 
açık kahvaltı büfesi, keyifli bir mola vermek isteyenlere 
Lionel Bistro, Türk mutfağına çağdaş bir yorum getiren 
Dorlion Restaurant ve gün boyu keyifli atıştırmalıklar 
eşliğinde sohbet edebileceğiniz Club Lounge… 

Lionel Hotel provides the most elite delights of Turkish 
and world cuisines with its talented chefs.

An open buffet breakfast to start the day energetically, 
Lionel Bistro for delightful breaks, Dorlion Restaurant 
that brings a contemporary rendition to Turkish Cuisine 
and Club Lounge where you can chat in company with 
snacks throughout the day...

Keyifli Bir Mola A Delightful Break



Toplantı Keyfi
Meeting Fun

TOPLANTI VE DAVETLER İÇİN EN 
İDEAL VE AYDINLIK MEKANLAR

IDEAL AND
WITH DAYLIGHT ROOMS FOR 
MEETINGS AND INVITATIONS

Tamamı gün ışığı alan ve son teknoloji ile 
donatılan odalarımız verimli toplantılarınız için 
ideal. Lionel Hotel Istanbul, toplam 2250 m2 
kullanım alanına sahip farklı kapasitelerde
10 toplantı salonu ile iş ve bilim dünyasının 
çeşitli toplantılarına kusursuz bir ortam sağlıyor. 

Our rooms, fully equipped with state of the art 
technology and all receiving daylight are ideal 
for efficient meetings. Lionel Hotel Istanbul 
provides perfect environment for various 
meetings of business and science world with 
its 10 meeting rooms at varying capacities with 
totally 2250 m2 usage area.



TOPLANTI ODALARI VE KAPASİTELERİ
MEETING ROOMS CAPACITIES

ODALAR
ROOMS

Galata

Galata Fuaye / Foyer

Kumkapı

Topkapı
Topkapı Teras  / Terrace
Kuzguncuk
Balat
Rumelihisar

Kuruçeşme

Yenikapı

Samatya

Toplantı Salonu Fuaye
Meeting Hall Foyer

-2
-2
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

700
380
240
150
200

60
55
55
55
55
48

230

5.5
5.5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

700
380
240
150

60
55
55
55
55
48

230

550
250
150
125

45
40
40
40
40
35

750

140
110

50
45
45
45
45
38

400

100
80

30
30
30
30
30
25

140

80
60

30
25
25
25
25
20

KAT
FLOOR

ALAN m2
AREA m2

YÜKSEKLİK m
HEIGHT m

KOKTEYL
COCTAIL

BANKET
BANQUET

TİYATRO
THEATRE

SINIF
CLASS

U DÜZENİ
U LAYOUT

GÜN IŞIĞI
DAYLIGHT

TERAS
TERRACE



DÜĞÜN,
ÖZEL DAVETLER, 

LANSMANLAR

WEDDING, SPECIAL ORGANIZATIONS, LAUNCHES

Lionel Hotel Istanbul, düğün, 
nişan, kına gecesi, doğum 
günü, babyshower gibi tüm 
özel organizasyonlara kusursuz 
çözümler getiriyor.

800 kişilik balo salonu, menüden 
pastaya, orkestradan fotografçıya 
kadar her şey sizin için!

Lionel Hotel Istanbul provides 
perfect solutions to special 
organizations such as weddings, 
engagements, henna nights, 
birthdays and baby showers.

Ballroom for 800, menu to cake, 
orchestra to photographer; all are 
prepared for you!

Mutluluk Joy



Yetenekli aşçılarımızın 
hazırladığı zengin menü 
seçeneklerine üstün 
servis hizmetini de katan 
otelimiz, özel günlerinizi 
unutulmaz kılıyor...

Adding superior service 
quality to the rich 
menus prepared by 
our talented chefs, we 
make your special days 
unforgettable.

DÜĞÜN, 
KOKTEYL, 

KUTLAMA GİBİ 
DAVETLERİNDE 

KUSURSUZLUĞU 
ARAYANLAR İÇİN

FOR THOSE SEEKING PERFECTION IN RECEPTIONS
SUCH AS WEDDINGS, COCKTAILS AND CELEBRATIONS.

Görkemli Davetler Magnificent Receptions 



Otelimiz havaalanı transfer 
hizmetinden çamaşırhane 
ve kuru temizleme 
hizmetine, sigara içilmeyen 
odalardan engelli 
konuklarımıza özel odalara, 
döviz bozma işlemlerinden 
elektronik kasaya ve hızlı 
internet erişimine kadar 
sizin için her şeyi düşündü.

Our hotel has thought of 
everything from airport 
transfer services to laundry 
and dry cleaning services, 
from non-smoking rooms to 
special rooms for those with 
special needs, from foreign 
exchange transactions to 
electronic safe and fast 
internet access. 

KOŞULSUZ KONUK HİZMETLERİ

UNCONDITIONAL 
GUEST SERVICES

Misafirperverlik Hospitality



ŞEHRİN EN BÜYÜK 
VE LÜKS MEDİKAL 

FİTNESS VE SPA 
MERKEZLERİNDEN BİRİ

ONE OF THE
LARGEST AND

MOST LUXURIOUS MEDICAL FITNESS 
AND SPA CENTERS OF THE CITY

Günün yorgunluğunu son 
teknoloji ile donatılmış fitness 
salonumuzda atabilir, rahatlatıcı bir 
spa masajı yaptırabilir ya da yarı 
olimpik havuzumuzda zindeliğe 
kavuşabilirsiniz. Hamam, sauna, 
buhar odası, gym center ve kuaför 
hizmetleri Lionel Hotel Istanbul’un 
ayrıcalıklı hizmetleri arasında sizleri 
bekliyor.

You can relieve of the daily 
exhaustion in our fitness center 
equipped with the state of the art 
technology, have a relaxing spa 
massage or freshen up in the semi 
olympic swimming pool. Turkish 
bath, sauna, steam room, gym 
center and hairdresser services 
are among the privileged services 
provided by Lionel Hotel Istanbul.

Yenilenme Refreshing



GÜNÜN YORGUNLUĞUNU 
GERÇEK BİR SPA KEYFİYLE 

ATABİLİRSİNİZ

YOU CAN RELIEVE OF THE
DAILY EXHAUSTION WITH A

TRUE SPA EXPERIENCE

• Kapalı yüzme havuzu
• Tam donanımlı fitness centre
• Bayan ve erkek hamamı
• Bayan ve erkek sauna
• Buhar banyosu
• Isıtılabilen havuz
• 8 masaj odası
• 1 vip masaj odası
   (iki kişilik hamam, sauna ve buhar odası)

• Indoor Pool
• Fully equipped fitness center
• Male and female Turkish Bath
• Male and female sauna
• Steam bath
• Heated swimming pool
• 8 massage rooms
• 1 VIP massage room
   (Turkish bath, sauna and steam room for 2)

Huzur Peace





İstanbul’un Martısı  I  Seagull of the Istanbul Galata Kulesi  I  Galata Tower Ortaköy Camii  I  Ortakoy Mosque Kız Kulesi  I  Maiden Tower Aya Sofya  I  Hagia Sophia

İSTANBUL’U KEŞFET

DISCOVER ISTANBUL

Dünyanın İncisi
Pearl of The World

Haliç  I  Golden Horn



Yenidoğan Mahallesi
Abdi İpekci Caddesi, No. 84
Bayrampaşa  I  İstanbul  I  TÜRKİYE
Tel: +90 212 467 20 00

www.lionelhotel.com.tr


