Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım

TAKE THE NEXT STEP TO
YOUR NEW LIFE WITH US

www.lionehotel.com.tr

Böyle Özel Bir Güne,

Böyle Bir Atmosfer Yakışır!

A Great Atmosphere

For A Special Day!

Heyecanı ve mutluluğu ile bir ömre
bedel düğününüzün hayal ettiğiniz
gibi gerçekleşmesi için önce doğru
bir mekan seçmelisiniz...

Picking the right place is crucial to
experience your wedding, which is
worth a life time with the excitement
and joy, as you dream it

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

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

Bırakın her ayrıntıyı
profesyonel
ekibimiz düşünsün.
Siz yalnızca mutlu
zamanlarınızı
unutulmaz anlara
dönüştürün.

Let our
professional team
attend to each
detail, you just turn
your happy times
to unforgettable
moments.

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

Adding superior
service to rich menu
options provided by
our talented chefs, our
hotel works to make
your special days
unforgettable.

800 kişilik kolonsuz balo salonu,
balo salonuna 10 adımlık mesafede
aynı katta sigara içme terası,
200 kişilik kapalı otopark, menüden
pastaya, orkestradan fotografçıya
kadar her şey sizin için hazırlandı!

Pillar-less Ballroom for 800,
smoking area just 10 feet away
from the ballroom, parking garage
for 200 cars, menu to cake,
orchestra to photographer; all we
are prepared for you!

İster zengin menüsüyle yemekli
düğün, ister kokteyl. Siz karar verin,
biz yapalım.

Either a dinner wedding with a rich
menu or a cocktail, you choose,
we make it happen.

Hayatınızın en özel günü düğününüzü,
dillere destan bir törenle taçlandırmak
istemez misiniz?

Do you want to crown your most
special day, your wedding with a
spectacular ceremony?

300 kişi kapasiteli, 350 m2’lik alana
sahip Haliç Salon, panoramik İstanbul
ve deniz manzarasıyla konuklarınızı
büyüleyecek. Kusursuz bir hizmet
alacağınız salonumuzun sigara içme
alanı da mevcut.

Haliç Hall will charm your guests with
its panoramic view of İstanbul and
the sea with its 300 guest capacity
over 350 m2. You will receive perfect
service in our hall, which also has a
smoking area.

Yazın vazgeçilmezi, açık
alan düğün davetleri...
Lionel Hotel’in banket
düzeninde 400 kişilik,
kokteyl düzeninde
800 kişilik bir etkinliğe
ev sahipliği yapabilecek
500 m2‘lik alanında en
önemli gününüz gerçek
bir şölene dönüşüyor...

Outdoor wedding
receptions, essential in
summers...
500 m2 area of Lionel Hotel
that can host banquette for
400 and cocktail for 800,
turns your most important
day into a real festival...

En Özel Gününüzün Yorgunluğunu
Muhteşem Balayı Süitinizde
Atabilirsiniz.

Recover From The Exhaustion Of
Your Most Special Day In

Your Wonderful Honeymoon Suite.

Hayallerinizin gerçekleştiği en
mutlu gecenin ertesinde, ister
süitinizde kahvaltı edebilir,
ister otelimizin eşsiz lezzetlerle
donatılmış restoranlarında
damaklarınızı şenlendirebilirsiniz.

Following your happiest night
where your dreams come true,
you can either have breakfast in
your suite or indulge yourself in
our restaurants fitted with unique
delights.

Traditional

Geleneksel Kına Geceleri...

Henna Nights...
Düğün öncesi kına
geceleri vazgeçilmez
bir gelenek...
Kına geceniz de
düğününüz gibi
görkemli olsun
istiyorsanız, gelin
kına gecenizi de
birlikte tasarlayalım.

Henna nights before wedding,
an indispensable tradition...
If you wish your henna night
to be as magnificent as your
wedding, let’s design it together.

SÜSLEME

DECORATION

FOTOĞRAF & VİDEO

PHOTOGRAPHY AND VIDEO

İLK DANS DERSİ HEDİYESİ

FIRST WEDDING DANCE

HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ

WELCOME COCTAIL

DÜĞÜN YEMEĞİ

Biribirinden lezzetli 4 farklı düğün
menüsünden biri

SHOW PASTA
DÜĞÜN PASTASI
ANTALYA
GALERİ RESORT HOTEL’DE
3 GECELİK BALAYI

5 yıldızlı, herşey dahil conceptte
min 3 gece konaklama.

LIONEL HOTEL İSTANBUL’DA
1 ADET BALAYI SÜİTİ VE 1 ADET
GÜNLÜK KULLANIM ODASI

WEDDING DINNER

Pick among 4 different wedding
menus each more delicious
than the other

SHOW CAKE
WEDDING CAKE
3 NIGHTS HONEYMOON IN
ANTALYA GALERİ RESORT HOTEL
5 Stars, all inclusive concept, min.
3 night stay.

1 HONEYMOON SUIT AND
1 DAILY USE ROOMS IN
LIONEL HOTEL ISTANBUL

Balayı odasına şarap, özel meyve
sepeti ve ertesi sabah odaya zengin
kahvaltı servisi. Aileler için 1 adet
günlük kullanım odası.

Special fruit basket with wine to the
honeymoon room and
rich breakfast service to the
room for the next morning.
1 daily use rooms for the families.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE
2 KİŞİLİK AKŞAM YEMEĞİ

DINNER FOR TWO ON YOUR
WEDDING ANNIVERSARY

Düğün Sizden,

Balayı Bizden!

Honeymoon Gift

For Weddings!

Lionel Hotel Istanbul’da Düğün Yapan Misafirlerimize Galeri Resort Hotel Alanya’da Balayı Hediyemiz...
We Present Honeymoon In Galeri Resort Hotel Alanya To Our Guests Holding Their Wedding In Lionel Hotel Istanbul…
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