
E X E C U T I V E  L O U N G E



KONFOR VE AYRICALIĞI BİR ARADA YAŞAYIN
 
Conrad İstanbul Bosphorus’un executive oda veya süit odalarında* kalarak ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşayın. 

Gün boyu yiyecek ve içecek ikramları sunulan, ücretsiz yüksek hızlı internet erişimi imkanı bulunan executive lounge’da istediğiniz 
gibi zaman geçirebilir, özel terasın tadını çıkarabilirsiniz.

STAY WITH UNIQUE STYLE AND COMFORT

Be our privileged guest in our modern and stylish executive rooms and suites*. 

Enjoy exclusive access to the executive lounge, refresh yourself with complimentary drinks and light snacks, relax and enjoy 
stunning garden views in its terrace, surf the web with high speed internet throughout the day. 

*Family Süit hariç  / Except Family Suite





EXECUTIVE AYRICALIKLARI

• Özel resepsiyon alanı  
• Özel concierge hizmeti
• Otelden geç çıkış imkanı (Müsaitlik durumuna göre)
• 5 kişilik toplantı odalarından 2 saate kadar ücretsiz yararlanma  
 imkanı (Müsaitlik durumuna göre) 
• Executive lounge’da gün boyunca sunulan yiyecek, içecek ikramları
• 3 parçaya kadar ücretsiz ütü hizmeti 
• Executive lounge’da ücretsiz bilgisayar, internet kullanımı
• Executive lounge’da ücretsiz gazete ve dergiler

EXECUTIVE PRIVILEGES

• Private check-in/check-out at R floor
• Exclusive concierge service
• Late check-out and complimentary two hours’ meeting room usage  
 for five people (Subject to availability).
• Complimentary snacks and drinks throughout the day in the  
 executive lounge
• Complimentary ironing service up to 3 pieces
• Complimentary computer and high speed internet access in the  
 executive lounge
• Selection of magazines and newspapers in the executive lounge



EXECUTIVE LOUNGE BUFFET  

6am – 11am
Buffet Breakfast 

11am - 3pm
Tea, espresso, latte, mocha, Turkish coffee
Soft drinks
Selection of nuts, chips and whole fruits
Selection of soft drinks, wine and beers

3pm – 6pm
Tea, espresso, latte, mocha, Turkish coffee
Soft drinks
Sandwiches
Desserts

6pm – 8pm
Light dinner buffet 
Selection of 2 desserts
Selection of 2 mezzés
Selection of 2 canapés
Selection of 3 hot items (finger food)
Selection of soft drinks, wine and beers, local spirits
Selection of hot beverages

8pm – 11pm
Selection of cookies
Wine, beer, soft drinks
Tea, espresso, latte, mocha, Turkish coffee

Open between 6pm – 11pm

EXECUTIVE LOUNGE İKRAMLARI 

06:00 – 11:00 
Açık büfe kahvaltı 

11:00 – 15:00 
Çay, espresso, latte, mocha, Türk kahvesi
Alkolsüz içecekler
Kuruyemiş, cips ve taze meyveler
Şarap, bira, alkolsüz içecekler

15:00 – 18:00 
Çay, espresso, latte, mocha, Türk kahvesi
Alkolsüz içecekler
Soğuk sandviç 
Tatlı 

18:00 – 20:00 
Hafif akşam yemeği büfesi
2 çeşit tatlı
2 çeşit meze 
2 çeşit kanepe 
3 çeşit ana yemek 
Alkolsüz sıcak ve soğuk içecekler
Alkollü içki seçenekleri; şarap, bira vs.

20:00 – 23:00 
Kurabiye çeşitleri
Şarap, bira, alkolsüz içecekler
Çay, espresso, latte, mocha, Türk kahvesi

Hizmet saatleri: 06:00 – 23:00 




