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The Ritz-Carlton, Istanbul welcomes you to the 
magical atmosphere where the city and its history 
is elegantly blended with contemporary design. 
From your arrival through your departure, every 
detail is meticulously considered to make your stay 
comfortable, pleasurable, and memorable.

Şehrin büyüleyici atmosferi ve tarihini, modern 
dokunuşlarla harmanlayan The Ritz-Carlton, İstanbul, 
sizleri benzersiz bir deneyime davet ediyor. Kapıdan 
girdiğiniz ilk andan ayrılana dek, konforunuz ve 
memnuniyetiniz için düşünülmüş pek çok ayrıntı 
organizasyonunuzun kusursuz geçmesi için sizleri 
bekliyor.   
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Sıra dışı bir deneyimin 
ilk adımı

Step into an unrivaled 
experience

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL



Immerse yourself in the elegant ambiance 
of our stylish event spaces, re-imagined 
by acclaimed architects to reflect the 
essence of historic Istanbul. Meetings 
and special events are transformed with 
the breathtaking views of the Bosphorus 
offered from the foyer of the Grand 
Ballroom.     

Zarafeti merkezine alan ambiyans, 
şıklığıyla dikkat çeken davet salonları ve 
çok daha fazlası... Yüzyıllar boyunca 
pek çok uygarlığın başkenti olan 
İstanbul’dan ilham alınarak tasarlanan 
salonlar, Boğaz’ın eşsiz manzarasına 
hakim fuayeye açılıyor. Konukların kahve 
molalarında bir araya geldiği fuaye alanı, 
konforlu ortamıyla sohbetlerinizi daha 
keyifli hale getiriyor. 
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Whether it’s a large conference, small meeting, or 
sumptuous wedding, The Ritz-Carlton, Istanbul has 
a wide range of flexible meeting rooms and event 
spaces to cater to all your needs. The Ritz-Carlton 
Ballroom with its high ceilings, exquisite lighting, and 
vast foyer area opening to a terrace, is an ideal venue 
to accommodate up to 750 guests. Allow our talented 
event specialists to create an engaging setting for 
your most important moments. 

The Ritz-Carlton, Istanbul az katılımcılı bir toplantıdan 
ihtişamlı bir düğüne kadar dilediğiniz davet ve 
organizasyona ev sahipliği yapıyor. Terasa açılan 
fuaye alanı ve eşsiz tavan aydınlatmasına sahip 750 
kişi kapasiteli Ritz-Carlton Balo Salonu ve diğer davet 
alanları ile tüm etkinlikleriniz, herkes tarafından keyifle 
hatırlanacak unutulmaz ve başarılı organizasyonlara 
dönüşüyor. 
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Unutulmayacak
hatıralar yaratın

Create lasting and 
meaningful memories 

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL 



Each guest is a treasured individual who 
will receive personally tailored service 
and customized, immersive experiences 
creating lasting memories. Our unique 
space along with expert attention to every 
detail creates an engaging setting for life’s 
most important moments.

Her ayrıntısı düşünülmüş davetlerde 
tercihlere göre kişiselleştirilmiş hizmetlerle 
konukların mutluluğu odak noktası oluyor. 
Her bir misafirle özel olarak ilgilenilirken, 
davetlerin kusursuz geçmesi için tüm 
detaylara dikkat ediliyor.    
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Our expert catering team offers unique dining 
experiences for all types of events. From the most 
exquisite Turkish and and Mediterranean dishes to 
menus tailored to your personal requests, our talented 
chefs will create distinctive dining experiences  that will 
surprise and delight your guests.  

The Ritz-Carlton, İstanbul, tüm davetler için benzersiz 
bir yemek deneyimi sunuyor. Türk ve Akdeniz 
mutfaklarının en lezzetli sunumlarının yanı sıra yetenekli 
şefler tarafından tercihlerinize göre hazırlanmış 
menüler davetlerin keyfini artırıyor. 

Taze, yerel ve yaratıcı

Fresh, local and 
innovative

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL 
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Healthy and tasteful delicacies 
accompany the coffee breaks during 
meetings. Expertly crafted themed 
events can create unique and distinctive 
experiences featuring innovative menus 
to delight the most discerning palates.

Toplantılar için hazırlanan kahve 
molalarında sağlıklı ve lezzetli 
atıştırmalıklar bulunuyor. The Ritz-Carlton, 
İstanbul’un deneyimli şefleri ve banket 
ekibi, temalı organizasyonlarda şaşırtıcı 
lezzetlerle konukların karşısına çıkıyor.
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Accommodations retain the grandeur of historic 
Istanbul while embracing the bold, contemporary 
style of the present. Experience re-imagined guest 
rooms and suites, Club Lounge, and meeting and 
event space featuring an elegant blend of Turkish 
traditions with modern comforts.  

Panoramik şehir manzarasına hakim ya da Boğaz’ı 
gören lüks odalar… The Ritz-Carlton, İstanbul’un 
ferah yerleşim özelliklerine sahip oda ve süitlerinde 
konfor hep başköşede yer alıyor, modern ile 
gelenekseli birleştiren iç tasarım, yaşam alanlarına 
şıklık katıyor.
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Lüksü keşfedin
Discover true luxury

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL 



Each of the 243 rooms offer beautiful 
city views or views overlooking the 
magnificent Bosphorus as well as distinct 
spaces for work and relaxation. Our well-
appointed 23 suites feature distinctive 
amenities such as marble bathrooms, 
comfortable living and dining room areas, 
and spacious terraces.

The Ritz-Carlton, Istanbul’da hem 
iş hem de tatil amaçlı seyahat eden 
misafirlerin tüm ihtiyaçlarının düşünülerek 
tasarlandığı 23’ü süit olmak üzere 243 
oda bulunuyor. Mermer banyolar, konforlu 
oturma alanlarıyla donatılmış modern 
dekorasyona sahip oda ve süitlerde 
konaklamanın keyfini yaşayın.
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The spa at The Ritz-Carlton, Istanbul offers an 
extensive range of rejuvenating treatments for you 
to unwind after a meeting or to renew your energy 
before your special event. Experience a traditional 
Turkish Hammam, stimulating spa therapies from the 
Far East, or our state-of-the-art fitness center, sauna, 
and indoor pools.   

Toplantı sonrası yorgunluğunuzu atmak ya da 
etkinlikleriniz öncesi enerjinizi tazelemek için spa 
merkezinin sunduğu rahatlatıcı ve şifa veren 
bakımları keşfedin. Geleneksel Türk Hamamı ve 
canlandırıcı Uzak Doğu masajlarının yanı sıra fitness 
center, sauna ve kapalı havuz gibi ıslak alanlar, 
spa’nın sağladığı diğer hizmetlerden sadece birkaçı... 
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Sağlık dolu bir yolculuk

Embrace soothing luxury 
and rejuvenation

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL 
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The Ritz-Carlton Club Lounge offers personalized 
services for your business meeting or family 
gathering in an exclusive “hotel within a 
hotel” area. An exceptional experience awaits 
you through our private concierge service, 
complimentary food and beverage offerings and 
breathtaking Bosphorus views.

The Ritz-Carlton Club Lounge, kişiselleştirilmiş 
hizmet anlayışı ile ister iş toplantılarınız ister 
aile buluşmalarınız için benzersiz ayrıcalıklar 
sunuyor. Gün boyu sunulan ikramlar, muhteşem 
Boğaz manzarası ve konforlu ortamı ile eşsiz bir 
konaklama deneyimi sizleri bekliyor.
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Size özel ayrıcalıklar
Elevate your stay

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL 
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The Ritz-Carlton, Istanbul is located in one of the 
most central and ideal spots for exploring Istanbul. 
The hotel offers easy access to cultural richness of 
the historical peninsula as well as close proximity 
to shopping centers, restaurants, and public 
transportation.   

The Ritz-Carlton, Istanbul geçmişin görkemiyle 
modern dünyanın ayrıcalıklarını içinde barındıran 
İstanbul’u keşfetmeniz için en merkezi noktalardan 
birinde bulunuyor. Alışveriş ve yaşam merkezlerine 
ve Tarihi Yarımada’ya yakın konumuyla şehrin tarihi 
ve kültürel zenginliklerine kolayca ulaşım imkanı 
sunuyor.

THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL 
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Binlerce yıllık tarihi 
keşfedin

Journey through history



You may easily reach to Old City 
where you take a journey to centuries 
of history among exceptionally 
beautiful mosaics at Hagia Sophia. 
Taking a stroll by the Bosphorus is 
another alternative to fully embrace 
the local and authentic culture of 
Istanbul.

Sadece dakikalar mesafesinde 
bulunan Aya Sofya’yı ziyaret ederek 
yüzlerce yıllık mozaikler arasında 
tarihe yolculuk yaparken, deniz 
kenarında kısa bir yürüyüşle yerel ve 
otantik kültürü deneyimleyebilirsiniz.

Explore the Old City where you can take a 
journey through centuries of history while 
viewing the exceptionally beautiful mosaics 
at Hagia Sophia. Discover the local and 
authentic culture of Turkey with a leisurely 
stroll along the Bosphorus.   

Sadece dakikalar mesafesinde bulunan 
Tarihi Yarımada turuyla Aya Sofya’yı ziyaret 
ederek yüzlerce yıllık mozaikler arasında 
tarihe yolculuk yaparken, deniz kenarında 
kısa bir yürüyüşle yerel ve otantik kültürü 
deneyimleyebilirsiniz.
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