NEW YEAR FESTIVE AT
LE MERIDIEN ISTANBUL ETILER
LE MERIDIEN ISTANBUL ETILER’DE
YENI YIL KUTLAMALARI
Unlock New Year spirit of Istanbul at Le Méridien
Istanbul Etiler, whether your choice is the chic
celebration or pampering stay for inspiring
moments on the eve.
Check out all festive offers now, reserve your place
for getting in New Year spirit.
İlham verici bir şehirde ilham verici atmosferiyle,
yeni yılı İstanbul’da deneyimlemek ya da yenilikçi
ve trendleri belirleyen kutlamalarla Le Méridien
Istanbul Etiler’de yeni yılı karşılayın!
Yılbaşı’na özel tekliflerimize ve paketlerimize göz
atıp, şimdiden Yeni yıl için yerinizi ayırtın.

LE MERIDIEN ISTANBUL ETILER IS
THE PERFECT PLACE TO WELCOME
IN 2020!
2020’YI TÜM IHTIŞAMI ILE
LE MERIDIEN ISTANBUL ETILER’DE
KUCAKLAYIN!

For all reservations and further information, please
reach out to our reservation team.
Tüm rezervasyonlar ve detaylı bilgi için iletişim
kanallarından rezervasyon ekibimize ulaşabilirsiniz.

NEW YEAR PERFECT DINNER
AT LA TORRE
7 p.m. - 10.30 p.m.

LA TORRE KUSURSUZ BIR
YILBAŞI YEMEĞİ
19:00 - 22:30
Le Méridien Istanbul Etiler
awaits everyone to delight
their apetite with delicious
and perfect dinner before
New Year.

Le Méridien Istanbul Etiler’de,
yeni yıl öncesi kusursuz bir
akşam yemeğinin keyfini
çıkarın.

Enjoy the perfect service
style with marvellous open
buffet, New Year’s Eve turkey
and desserts between
7:00 - 11:30 pm at La Torre
Restaurant.

Yılbaşı konseptinde,
19:00 – 23:30 saatleri
arasında zengin açık büfe,
yılbaşı hindisi, tatlı büfesi ile
mükemmel servisin tadını
çıkarmak isteyenler La Torre’de
buluşuyor.

Buffet and soft drinks for
per person:

Açık büfe ve alkolsüz içecekler
dahil kişi başı:

230 TL*

230 TL*

*Exclusively for the guest of the New Year Dinner, enterance fee of NY Party over clouds
of Istanbul is 100 TL with 50 % discount.
*Yeni yıl yemeği misafirlerimize özel %50 indirim ile L’eclipse Bar’da ki ‘Gökyüzünde
Yılbaşı Partisi’ girişi sadece 100 TL.

NEW YEAR PARTY OVER CLOUDS
OF ISTANBUL
22:00 till the sunrise of 2020

GÖKYÜZÜNDE YILBAŞI PARTİSİ
22:00 – Yeni yılın ilk ışıklarına kadar

Countdown into the New
Year with a distinctive party
experience and live DJ music
performance at L’eclipse Bar over
clouds, showcasing views of the
Bosphorus and Istanbul skyline.

İstanbul’un ve boğazın
muhteşem manzarası eşliğinde
2020’ye geri sayım yaparken
Canlı DJ performansı ile
bulutların üzerinde L’eclipse
Bar’da doyasıya dans edin.

Watch symbol of New Year
fireworks of Istanbul and delight
your sense with 2 complimentary
eye-catching signature cocktails
or local beverages to sprinkle of
magic as you will embark on the
most spectacular celebrations of
your life.

Eşsiz Boğaz manzarasına karşı
Yeni yılın sembolü haline gelen
havai fişek gösterilerini izleyin ve
imza kokteyllerimizi ya da yerli
içkilerimizden tercih edeceğiniz
2 adet ikramımızı tadarken,
hayatınızın en unutulmaz yılbaşı
partisi deneyimini L’Eclipse
Bar’da yaşayın.

Enterance is

200 TL*

per person including enterance
fee and 2 drinks (local alcoholic
beverages or signature cocktails)

Kişi başı

200 TL*

NEW YEAR’S
EVE FESTIVES
22:00 till the sunrise of 2020

YENİ YIL ŞÖLENİ
22:00 – Yeni yılın ilk ışıklarına kadar

Fiyata giriş ve 2 adet içki ikramı
( yerli alkollü içki veya imza
kokteyller) dahildir.

*Exclusively for the guest of the New Year Dinner, enterance fee of NY Party over clouds
of Istanbul is just 100 TL with 50 % discount.
*Yeni yıl yemeği misafirlerimize özel %50 indirim ile L’eclipse Bar’da ki ‘Gökyüzünde
Yılbaşı Partisi’ girişi sadece 100 TL.

At Le Méridien Istanbul Etiler
we don’t just host events, we
make memories.
First, we invite you to indulge
in exquisite gastronomic
experiences at New Year Dinner
of La Torre, as our carefully
curated, exciting happenings
are guaranteed to create longlasting memories on New Year
Party over clouds of Istanbul at
L’eclipse Bar.
Dinner: 7.00 – 11.30 pm.
Party: 10 p.m. – till the sunrise
of 2020.

Le Méridien Istanbul Etiler’de
biz sadece etkinlik değil,
unutamayacağınız anılar
yaratıyoruz !
Bu uzun gecenin başlangıcı
olan La Torre’de yeni yıl akşam
yemeğinde, eşsiz lezzetler
ile gastronomik deneyimler
yaşatıyor ve sizi L’eclipse Bar’da
hayatınız boyunca aklınızdan
çıkaramayacağınız gökyüzünde
yılbaşı partisiyle devam edecek
unutulmaz şölene davet ediyoruz.
Yeni Yıl Yemeği: 19.00 – 22.30
Parti: 22.00 – Yeni yılın ilk
ışıklarına kadar.

per person

330 TL

Kişi Başı

330 TL

LE MERIDIEN
ISTANBUL ETILER
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