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CHIC 
CELEBRATION
At Le Méridien®, we infuse every  
experience with lighthearted sophistication 
and a lively spirit of discovery. From 
intimate gatherings to visionary 
ceremonies, we offer matchless service, 
inventive cuisine and evocative settings to 
unlock stylish festivities. Let your wedding 
become a source of inspiration and a 
celebration for you and your guests.

ŞIK BİR 
KUTLAMA
Le Méridien Istanbul Etiler'de, ziyafet 
ekibimiz düğün organizasyonunuzda 
hizmet ve zarafeti yeniden tanımlayarak 
misafirlerinizin hafızalarından silinmeyecek 
kusursuz bir akşam yaratırken, size sadece 
bu özel dakikaların keyfini çıkarmak 
düşecek.



DISCOVER  
EXCEPTIONAL 
SERVICE
Weddings at Le Méridien inspire, with 
stylish touches and romantic details 
sprinkled throughout every moment 
of your day. Our wedding planners 
will celebrate your unique ideas and 
support your creative vision, working 
with you to curate the sights, sounds, 
flavours and delightful experiences that 
will make your event truly memorable 
for you and your guests.

WHERE YOUR 
VISION COMES 
ALIVE
HAYALLERİNİZİN 
GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜĞÜ YER 

OLAĞANÜSTÜ 
SERVİSİMİZİ 
KEŞFEDİN
Le Méridien'deki düğünler, günün 
her anına şık dokunuşlar ve romantik 
detaylarla ilham veriyor. Düğün 
planlamacılarımız, eşsiz fikirlerinize 
ve etkinliğinize destek verecek, size ve 
konuklarınıza gerçekten unutulmaz 
kılacak manzaralar, sesler, lezzetler ve 
keyifli deneyimler için sizinle birlikte 
çalışacak.



EVOCATIVE 
TASTES
Internationally renowned cuisine from  
Le Méridien catering team will set you 
and your guests on a journey of culinary 
exploration. Our Petit Plates offering features 
unique bites plated with style, perfect for a 
true taste of local flavours and culture.

EŞSİZ  
TATLAR
Le Méridien mutfak ekibinin dünyaca ünlü 
yolculuğunu keşfetmenin tadını çıkarın. 
Yerel lezzetlerin ve kültürün gerçek tadına 
varabileceğiniz Türk lezzetlerinin, evrensel 
çağdaş mutfaktaki yorumu ile sizlere daha 
mükemmel eşsiz tatlar sunuyor.



A TOUCH OF 
LOCAL
Whether discovering the perfect setting 
for your wedding photos or enjoying a 
post-ceremony drink overlooking the 
cityscape, weave the beauty of your 
destination into a truly unique celebration.  
Our distinctly designed event spaces offer 
a range of possibilities, from ballrooms  
to rooftop terraces, to engage and inspire 
you and your guests as you celebrate your 
love in style. 

İLHAM VERİCİ 
DOKUNUŞLAR
Düğün fotoğraflarınız için mükemmel 
ortamı keşfetmek, Istanbul boğazı 
ve şehir manzarasına bakan bir tören 
sonrası ikramların tadını çıkartmak ya da 
bulunduğunuz yerin güzelliğini gerçekten 
eşsiz bir kutlamaya dönüştürmek. 

Özel olarak tasarlanmış etkinlik alanlarımız; 
balo salonundan 34.katta bulunan 320 
derece Istanbul manzaralı terasa kadar, 
aşkınızı kendi tarzınızda kutlarken, sizi ve 
misafirlerinizi etkilemek için sınırsız ve eşsiz 
seçenekler sunar.



BALLROOM

Memorable, distinguished, and inventive-
weddings celebrated at Le Méridien Istanbul 
Etiler are in class by themselves. Our Grand 
Ballroom is 766 sqm in total size with 400 sqm 
private prefunction area.

BALO SALONU

Le Méridien Istanbul Etiler, 766 metrekarelik 
Balo Salonu, sofistike ve şıklık üzerine kurulu 
farklı ve zarif dekorasyonu, özel dizayn edilmiş 
ışıklandırma tasarımları ve sizi girişte karşılayan 
görkemli fuaye alanı ile bu özel gecenizi 
unutulmaz bir anıya dönüştürecektir.

YOUR WEDDING MOMENT

Our exceptional team of wedding planners works 
closely with you to transform your dream into a 
magical reality. Their experience and local 
expertise is an invaluable asset as you decide 
upon flowers, decorative themes, entertainment, 
menus and invitations. Every detail will be 
handled with flawless precision, allowing you to 
relax and enjoy every moment of your special day.

SENİN DÜĞÜN ANILARIN

Le Méridien Istanbul Etiler düğün ekibimiz, 
organizasyonunuzda hizmet ve zarafeti yeniden 
tanımlayarak misafirlerinizin hafızalarından 
silinmeyecek kusursuz bir akşam yaratırken, size 
sadece bu özel dakikaların keyfini çıkarmak 
düşecek.

BACHELOR PARTY

Illuminating Le Méridien’s Bachelor Package starts 
with Exploring the Hamam in the SPA and continues 
with the delightful buffet catering according to your 
preferences. Also, 60 minute for Bride / Groom 
luxury bath care and 30 minute for Bride / Groom's 
friends bath care is one of the pampering services 
of the bachelor party. Our Bachelor Package is 
designed for groups of at least 10 people.

SIRA DIŞI BİR BEKARLIĞA 
VEDA PARTİSİ

Programımız Explore SPA'da hamam bakımlarıyla 
başlar ve sizin tercihlerinize göre hazırlanmış büfe 
ikramı ile devam eder. Ayrıca, Gelin / Damat için  
60 dk. lüks hamam bakımı ve Gelin / Damat’ın 
arkadaşları için 30 dk. hamam bakımı bekarlığa 
veda partisinin şımartıcı servisleri arasındadır. 
Bekarlığa veda paketimiz en az 10 kişilik gruplar 
için tasarlanmıştır. 



SPARKLING
Sparkling adds a chic and festive spirit 
to any event. With inventive flavours 
and stylish presentation, this signature 
offering will transform your wedding 
into a dazzling celebration.

IŞILTILAR
'Sparkling' Işıltılar, her kutlamaya şık ve 
eğlenceli bir festival ruhu katar. Yaratıcı 
tatları ve şık sunumuyla, Le Méridien'in 
imza içeceğinin sunumu, düğününüzü 
göz kamaştıran bir kutlamaya 
dönüştürecektir.



COMPELLING 
EXPERIENCES
From a Sparkling toast to an expressive 
bouquet, artful decorations to indulgent 
spa treatments, each moment of discovery 
surrounding your big day at Le Méridien 
will captivate your guests and ensure that 
you live every moment to the fullest.

İLGİ UYANDIRAN 
DENEYİMLER
Le Méridien deneyimi, destinasyona 
vardığınız anda başlar. Istanbul'da şık ve 
özgün bir otel düğünü deneyimi için Le 
Méridien Istanbul Etiler'in size ve düğün 
misafirlerinize özel hazırlanmış paketlerimizi 
tercih edin.



AWAKEN  
THE SENSES
Make your wedding a memorable 
experience for you and your guests 
with our chic, spacious guestrooms. 
Sample our Signature Breakfast, 
connect over a perfect cup of 
illy coffee, or enjoy our evocative 
Malin+Goetz bath amenities. 

DUYULARINIZI 
CANLANDIRIN
Şık ve ferah Boğaz ya da şehir manzaralı 
odalarımızla, düğününüzü siz ve 
misafirleriniz için unutulmaz bir deneyim 
haline getirin. İmza Kahvaltı'mızın tadına 
bakın, güne mükemmel bir fincan Illy 
kahvesiyle bağlanın veya büyüleyici Malin 
+ Goetz banyo ürünlerinin keyfini varın.



HAMMAM RITUAL DISCOVERY

This traditional method of scrubbing the entire 
body gives your skin a chance to breathe. Guests 
lie on a heated marble bed while their body is 
rubbed with a “kese” or bath glove, using a 
combination of hot and cold water for an 
invigorating effect.

HAMAM RİTÜEL KEŞFİ

Orjinal, otantik ve nefes kesici… 

Bu geleneksel keseleme tekniği cildinizin nefes 
almasını sağlar, vücudunuzu canlandırır ve 
rahatlatır. Tazeleyici köpük masajının ardından 
terapi stres giderici bir baş masajıyla son bulur. 
Cildinizde pürüzsüz ve ipeksi bir dokunuş bırakan 
bu ritüeli özellikle öneriyoruz.

EXPLORER COUPLES' PACKAGE

The journey of discovery to where your creative 
mind takes you!

An inspiring and deeply relaxing therapy, 
performed in a romantic ambient Spa Suite, 
consists of Explore Spa's signature 'First Touch 
Ritual', Aromatic Spice Scrub and a Balinese 
massage. The therapy is ended with Explore Spa 
'Last Taste' ceremony and complimentary wine 
and fruit selection.

KÂŞİF ÇİFTLERİN PAKETİ

Yaratıcı ruhunuz sizi keşif yolculuğuna çıkarıyor!

Romantik çift odasında uygulanan bu ilham verici 
bakım Explore Spa’ya özgü “İlk Dokunuş” ritüeli, 
Aromatik Bahar Peelingi ve Bali masajından 
oluşmaktadır. Terapi, Explore Spa “Last 
Taste”seremonisinden sonra  meyve ve şarap 
sunumu ile tamamlanır.



YOUR JOURNEY, 
NOW TOGETHER
At Le Méridien, we believe inspiration 
exists at every turn. From exploring new 
locales with your beloved to sharing an 
adventure with your guests, Le Méridien 
wedding offers limitless possibilities for 
discovery and delight. 

DESTINATION 
UNLOCKED

BİRLİKTE 
EŞSİZLEŞTİRELİM
Le Méridien'de, her fırsatta ilhamın var 
olduğuna inanıyoruz. Le Méridien düğün, 
sevdiklerinizle birlikte yeni yerler keşfetmekten, 
konuklarınızla bir macera paylaşmaya kadar, 
keşif ve zevk için sınırsız olanaklar sunar.



LE MERIDIEN 
ISTANBUL 
ETILER
Le Meridien Istanbul Etiler, rising in 
Istanbul’s prestigious Etiler district, offers 
a pleasant experience with panoramic 
views of Bosphorus and the cityscape. The 
hotel with its iconic contemporary 
architecture reflecting Istanbul’s culturally 
diverse atmosphere, is located in the most 
decent place of the city. Explore art in 
Istanbul with a complimentary ticket to our 
Unlock Art Partner; Istanbul Modern. A 
ticket that opens more than just the gate - 
it will open your mind. Le Meridien Istanbul 
Etiler is waiting for you at the heart of 
Istanbul, and allows you to feel as though 
Asia and Europe are under your feet.

LE MERIDIEN 
ISTANBUL 
ETILER
lham verici bir şehirde, boğaza birkaç 
dakika mesafede İstanbul'un lüks semti 
Etiler'in 34 kat üstünde yükselen Le 
Méridien Istanbul Etiler; iki kıta üzerinde 
panoramik manzarası ile Boğaz'ı ve 
İstanbulu misafirleri ile buluşturur. Le 
Méridien Istanbul Etiler, İstanbul'un 
kültürel çeşitliliğe sahip atmosferini 
yansıtan, Türk çağdaş sanatçıların işlerini 
sergilemektedir ve ayrıca özel bir sanat 
programına sahiptir.



BRINGS THE ISTANBUL TALE INTO YOUR 
ROOM

Le Meridien Istanbul Etiler offers a unique Istanbul 
experience with various types of rooms and suite 
categories, such as rooms with balconies, suites with 
extensive terraces, suites with homely kitchens, 
connecting rooms for you. Use for preparing to your 
inspiring wedding or events.

İSTANBUL'UN BÜYÜSÜNÜ ODANIZA 
GETİRİYORUZ

Şık ve çağdaş tasarımlı yerden tavana pencerelerimiz ile 
muhteşem bir İstanbul sunan deluxe odalarımızda düğün 
misafirlerinizin konaklamaları için aradığınız rahatlığı 
bulacaksınız.  

Diğer yandan ise lüks ve seçkin tasarıma sahip Rezidans 
Süitlerimiz evinizdeki sıcaklığı aratmayacak şekilde 
mutfak, oturma odası ve terası ile düğün günü size keyifli 
ve ilham verici bir konaklama ayrıcalığı sunuyor.

L’ECLIPSE BAR

With low-lighting and a luxurious interior featuring 
a excellent 320 degree view terrace, L’Eclipse Bar 
Istanbul is an intimate, exclusive setting for any 
celebration from sunset wedding reception to a 
wild night after party.

L'ECLIPSE PARTY

L'Eclipse Bar'ın loş ışıkları ve lüks iç tasarımı ile 
320 derece büyüleyici Istanbul manzarasının tadını 
dilerseniz gün batımı düğününüzde, dilerseniz 
düğününüzden sonra gerçekleştireceğiniz after 
partide çıkarın.



HONEYMOONS  
TO INSPIRE
With more than 100 distinctive destinations 
around the world, Le Méridien offers countless 
ways for you to experience the unique and 
unexpected on your honeymoon. Relax at a 
tranquil beach resort or explore vibrant city 
getaways. Whether you seek stylish relaxation 
or romantic adventure, Le Méridien honeymoon 
is a celebration of the good life.

İLHAM VERİCİ 
BİR BALAYI
Dünyada 100'den fazla farklı varış noktası olan 
Le Méridien, balayınızdaki eşsiz ve beklenmedik 
şeyi yaşamanız için sayısız yol sunar. Sakin bir 
sahil beldesinde rahatlayın veya hareketli şehir 
kaçamağını keşfedin. İster şık rahatlama ister 
romantik bir macera arayanlar için Le Méridien 
balayı, iyi yaşamın kutlamasıdır.




