YENİ YILIN
BÜYÜSÜ HILTON‘DA
THE MAGIC OF NEW YEAR AT THE HILTON

YENİ YILA EN ŞIK
ENJOY THE FESTIVE
MERHABA İÇİN
SEASON WITH
HILTON ETKİNLİKLERİ HILTON
62 yıldır şehrin en prestijli kutlamalarına
ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.
Yeni yıl keyfini doyasıya yaşamanız için
beş farklı mekanımızda sunulacak
programlar ve gurme menülerimiz,
deneyimli ekibimizin servisiyle kaliteli bir
eğlenceye dönüşüyor.

For 62 years we have had the
pleasure of hosting some of the most
prestigious celebrations
Get ready to raise a glass and
celebrate the new year with us, with
gourmet menus, high-quality
entertainment and the service
rendered by our dedicated team.

ŞEHRİN EN ŞIK
YENİ YIL BALOSU

A SPARKLING NIGHT
AT THE BALLROOM

Enfes kanepeler ve şampanya ile
başlayacak yeni yıl kokteyli ardından
gecenin büyüsü Balo Salonu’nda devam
edecek. Şeflerimizin özenle hazırladığı
zengin yılbaşı menüsü ve sizi eğlencenin
doruğuna çıkaracak canlı orkestramız
eşliğinde 2018'e merhaba deyin.

Following a welcome cocktail with
sumptuous canapés and champagne, the
magic of the night will continue in the
fairytale atmosphere of the Ballroom.
Enjoy an exquisite dinner menu and live
orchestra as you welcome 2018.

Balo Salonu. Limitsiz yerli içecekler ve KDV
dahil, kişi başı 750 TL.

Ballroom. TL750 per person with unlimited
local beverages and VAT.

BOSPHORUS TERRACE
YENİ YIL BÜFESİ

A CORDIAL CELEBRATION AT
THE BOSPHORUS TERRACE

Boğaz manzarası, zengin ve leziz açık büfe
ikramları, yeni yılın son saatlerini unutulmaz
kılacak canlı müzik performansı eşliğinde
samimi bir kutlama için Bosphorus
Terrace’a davetlisiniz.

Ring in the New Year in a relaxing and
entertaining atmosphere with your beloved
ones. A lavish buffet dinner, sweeping
views of the Bosphorus and live music band
will make it an unforgettable celebration!

Bosphorus Terrace. Limitsiz yerli içecekler
ve KDV dahil, kişi başı 600 TL.

Bosphorus Terrace Restaurant. TL600 per
person, with unlimited local beverages and
VAT.

HİNT LEZZETLERİ İLE
BOLLYWOOD EĞLENCESİ

A BOLLYWOOD PARTY
WITH INDIAN TASTES

Hint müziği ve dans performansları ile en
özel Hint tatlarını sunan zengin menü
Dubb Indian Bosphorus’ta. Nefes kesen
panoramik Boğaz manzarası ve etnik
atmosferi eşliğindeki Bollywood Partisiyle
yeni yıla unutamayacağınız bir başlangıç
yapacaksınız.

Toast in the new year with a Bollywood
Party. Dubb offers you a special Indian
menu in its charming oriental décor with
panoramic Bosphorus views along with
Indian music and dance performances.

Dubb Indian Bosphorus. Limitsiz yerli
içecekler ve KDV dahil, kişi başı 465 TL.

TL465 per person with unlimited local
beverages and VAT.

EĞLENCENİN DORUĞUNDA BİR TERAS PARTİSİ

ÇOCUKLAR İÇİN YILBAŞI

Yılbaşı partisinin tadı leziz yemekler ve arkadaşlarla çıkar! Boğaz’ın
harika manzarası eşliğinde Veranda Bar & Terrace’ın sıcak
atmosferinde yeni yıla eğlenceli bir merhaba deyin. Yeni yıla özel
hazırlanmış kokteyller, canlı perküsyon ve DJ performansı eşliğinde
unutulmaz bir teras eğlencesi yaşayacaksınız.

Jupiter salonumuzda açık büfe yemek ve eğlenceli aktiviteler
(palyaço, yüz boyama ve eğlenceli balonlar) ile 4-12 yaş çocuklara
özel yılbaşı programı yapılacaktır.
Neptüne salonumuz ise bebek bakıcısı eşliğinde dinlenme ve uyku
odası olarak düzenlenecektir.

1 yerli veya yabancı içecek ve çerez kişi başı 75 TL'dir. Gece
boyunca Veranda Bar & Terrace A la Carte menü ile servis
verilecektir.

Kişi Başı 165TL.

A HEART-WARMING TERRACE PARTY

NEW YEAR’S PROGRAMME FOR CHILDREN

Experience the atmosphere of a New Year Party with delicious food
and good company. Along with stunning views of the Bosphorus, the
warm atmosphere of Veranda Bar & Terrace will set the scene for an
unforgettable celebration. Enjoy our special New Year cocktails with
live percussion and DJ performance.

Special program for children between 4-12 at our Jupiter room
offering a food buffet and entertainment (clown, balloon maker,
face painting).

1 alcoholic beverage and assorted nuts TL75 including VAT. Veranda
Bar & Terrace A la Carte Menu will be served throughout the night.

Our Neptune Room will be a sleeping room accompanied by a baby
sitter.
Price per child TL165.

YENİ YIL EĞLENCE & KONAKLAMA PAKETLERİ

YILBAŞI BRUNCH BÜFESİ

Eğlenceli kutlamaların ardından 2018 yılına rahat ve konforlu
odalarımızda girmeye ne dersiniz? Konaklama paket fiyatlarımız
Boğaz manzaralı odalarımızda yeni yılın ilk kahvaltısı ile birlikte iki
kişi için sunulmuştur.

Yılın ilk kahvaltısı için Bosphorus Terrace Restaurant'ta canlı müzik
eşliğinde geleneksel yılbaşı brunch'ımıza katılın.

Bosphorus Terrace Gala Yemeği & Konaklama Paketi, Kahvaltı Dahil:
390 Euro + % 8 KDV

Bosphorus Terrace Restaurant. Kişi Başı 195TL. Alkolsüz içecekler
ve çay & kahve dahildir.

Balo Salonu Gala Yemeği & Konaklama Paketi-Kahvaltı Dahil: 440
Euro + % 8 KDV

NEW YEAR’S EXCLUSIVE ENTERTAINMENT
& ACCOMMODATION OFFERS
Welcome 2018 with the comfort of our rooms after a glamorous
night with of celebration. Accommodations are offered in our
Bosphorus View Rooms inclusive of late breakfast for two people.
Bosphorus Terrace Gala Dinner & Accommodation Package with
Breakfast: Eur390 + 8% VAT
Ballroom Gala Dinner & Accommodation Package with Breakfast:
Eur440 + 8% VAT

NEW YEAR BRUNCH
Join our traditional New Year brunch with live music at the
Bosphorus Terrace Restaurant for the first breakfast of the year .
Bosphorus Terrace Restaurant. TL195 per person with unlimited
soft drinks, tea and coffee.

NOEL AKŞAM YEMEĞİ

NOEL SABAHI BRUNCH BÜFESİ

Noel ruhunu yansıtan özel tatların keyfine doyasıya
varacağınız büfe yemeğimiz, özel dekor ve sezona
özel ezgilerin çalınacağı canlı müzik performansı
eşliğinde sunulacak. Büfe yemeğine alternatif olarak
özel Noel set menümüzü deneyebilirsiniz.

Ailenizle en sevdiğiniz Noel geleneği, şeflerimizin
özel hazırladığı lezzetlerle dopdolu. Canlı çalınacak
Noel tınıları eşliğinde harika bir gün sizi bekliyor.
Bosphorus Terrace Restaurant. Kişi Başı 195TL.
Alkolsüz içecekler ve çay & kahve dahildir.

Bosphorus Terrace Restaurant. Noel Akşam Yemeği
Büfesi kişi başı 215 TL. Beş çeşit set menü 215 TL.
Her ikisine de bir şişe şarap ve alkolsüz içecekler
dahildir.

CHRISTMAS EVE DINNER

CHRISTMAS DAY BRUNCH

Indulge in all festive delights of the day with our
delicious offerings from talented chefs. Along with
tones and special decorations of the season you will
enjoy a wonderfully crafted Christmas Eve.

Enjoy this beautiful day with accompaniment of
classical music at the Bosphorus Terrace with a
rich traditional Christmas day brunch including
roast turkey station and Christmas specialties.

Bosphorus Terrace Restaurant. Christmas Buffet is
TL215 per person with a bottle of wine and soft
drinks. Seasonal 5-course set menu is TL215 with a
bottle of wine and soft drinks.

Bosphorus Terrace Restaurant. TL195 per person
with unlimited soft drinks, tea and coffee.
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