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About us
Tunel Residence is the first luxury boutique residence opened in Beyoğlu,
meeting the needs and expectations of today’s international business and
leisure traveller. It offers a way of life that combines the comfort of your own
home with the service of a luxury hotel that provides flexibility for short &
long term stays. The property consists of elegantly furnished Deluxe Suite,
Junior Suite,and fully equipped suites,Standard Rooms, Superior Rooms,
Continental Sea View Room with Balcony, Galata Sea View Room with
Balcony, an all-day dining restaurant and recreational facilities.

Hakkımızda
Beyoğlu’nun ilk lüks butik residence’ı Tunel Residence, gerek iş seyahati
gerekse eğlence için şehirde bulunan konuklarının her türlü beklenti
ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Kısa ve uzun süreli konaklamalarda
ev ortamının sıcaklığı ve rahatlığını eşsiz servis olanakları ile sunmakta
olup; modern tarzda dekore edilmiş tam donanımlı Deluxe Suite, Junior
Suite,Standart Oda, Superior Oda, Continental Sea View Room with
Balcony, Galata Sea View Room with Balcony, restoran ve sağlık kulübü
ile konuklarını ağırlamaktadır.
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Imagine a place defined
by Istanbul’s taste,sense
and panoramic view ...
Istanbul’s Guests are as special as Istanbul. While enjoying
the ambience of Istanbul, Guests of Tunel Residence are
enveloped in a privileged life of Beyoğlu.
Tunel Residence offers you the experience of the nostalgic life of
the city in Galata, the historic neighborhood of Istanbul, which
is described as the area between Tophane and Galata Tower in
Beyoğlu. Galata, one of the most valuable Ottoman heritages
with its historic synagogues, churches , culture,art, business and
entertainment centres, consolidates your love for the city as a
perfect Istanbul neighborhood. When you want to relax in a quiet
location but still want to feel the rhtyhm of the city, enter Tunel
Residence to watch Istanbul from one of the most beautiful spots
of Galata. At that moment, you will start to experience Istanbul as
it is in comfort offered by Tunel Residence. With its easy-to-reach
location, Tunel Residence is situated in just across the Şişhane
Metro Exit, within walking distance to Istiklal Street and Galata
Tower, and is only steps away from many venues that highlight the
cultural identity of the city within a few minutes’ walking distance.
Besides, it is located only 20 km from Ataturk Airport and is 20
minutes away.
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İstanbul’u İstanbul Gibi
Yaşayacağınız
Bir Ortam Hayal Edin...
İstanbul’un konukları da İstanbul gibi özeldir. İstanbul’un
tadını doya doya çıkarırken, Beyoğlu’nda kendinizi özel
hissedeceğiniz ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor.

Comfort of your home...
Imagine a place not only defined
by sophisticated style and modern
furnishings, but equipped with impeccable
service delivered by Tunel Residence and
offer guests the comfort of their home.
Tunel Residence makes the difference with
its ecological design and suites named

by Hittite symbols. The combination of
soft colors and bamboos on the walls
provide a harmonic atmosphere. All
the suites reflecting the Hittite art, the
first civilization, provided a comfort
of life. From housekeeping and valet
services to gourmet dining and dedicated

concierge, Tunel Residence celebrates
the architectural heritage of this historical
area. For short term and extended stay
accommodations Tunel Residence is
proud to offer guests the comfort of home
with its exclusively designed rooms in 7
different categories.

Tunel Residence; Beyoğlu’nda Tophane ve Galata Kulesi’nin
arasında kalan bölge olarak tarif edilen, İstanbul’un tarih kokulu
semti Galata’dan, şehrin nostaljik havasını soluma fırsatı veriyor.
Osmanlı’nın en değerli miraslarından olan Galata; tarihi sinagogları,
kiliseleriyle, kültür, sanat, iş ve eğlence merkezleriyle, dört dörtlük
bir İstanbul semti olarak şehre olan aşkınızı pekiştiriyor.
Canınız sakin bir köşeye çekilmek, ama şehrin nabzını da dinlemek
istiyorsa, Galata’nın en güzel köşesinden İstanbul’u izlemek için
Tunel Residence’ın kapısından içeri girin. İşte o andan itibaren
sizi, İstanbul’u İstanbul gibi yaşayacağınız bir ortamda ağırlayacak
olan Tunel Residence’ın konforu karşılayacak. Konumlandığı
yer itibarıyla da hayatınızı kolaylaştıracak olan Tunel Residence,
Şişhane Metro çıkışının çaprazında , İstiklal Caddesi ve Galata
Kulesi’ne yürüme mesafesinde oluşuyla, şehrin benzersiz kültürel
kimliğini vurgulayan pek çok seçeneğe sadece birkaç adım
mesafede. Üstelik 20 km uzaklıktaki Atatürk Havalimanı’na ulaşım
20 dakikada mümkün.
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Eviniz Gibi Rahat
Bir mekan düşleyin. Sadece incelikli tasarımı ve modern
dekorasyonuyla değil,tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak deneyimli
personeli ile kusursuz hizmet sunan, tüm unsurları size kendinizi
“evinizdeki gibi rahat” hissettirmek üzere oluşturulmuş özel
bir mekan. Tunel Residence, tasarımındaki ekolojik öğeler
ve süitlere adını veren Hitit sembolleriyle farklılık yaratıyor.
Duvarlarda kullanılan bambu ve buğday başakları, iç dekorasyonu
tamamlayan pastel renklerle uyumlu rahatlatıcı bir ortam sağlıyor.
Anadolu’nun ilk büyük uygarlığı kabul edilen Hitit sanatından
rölyeflerle zenginleştirilmiş süitler konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
Tunel Residence, günlük temizlik hizmetlerinden vale hizmetine,
restoranından “concierge” hizmetine, size seçkin bir yaşam
sunarken,semtin nostaljik dokusunu ve tarihini zarafetle taşıyor.
Tunel Residence, 7 farklı kategoride, özel tasarımlı odalarıyla kısa
ve uzun süreli konaklamalarda misafirlerine ev rahatlığını sunuyor.
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Standard Room
Aya

SUITES
SÜİTLER

Named after the God of Intellect and
wisdom. The 18 sqm but cozy Aya Rooms
are well furnished with comfort and
technology systems with 22-inch LCD
TV, wireless high speed Internet Access
and lap top size safety deposit boxes. A
part from all these, iron and iron borad is
available as well. Besides wide range of
exclusive bathroom amenities; hair dryer,
weight, bathrobe are included.

Standart Oda
Aya

Akıl ve bilgelik tanrısı “Aya” dan adını alan
18 metrekare büyüklüğünde, ileri teknoloji
ile donatılmış Aya odalarında 22-inch LCD
televizyon, kablosuz yüksek hızda internet
erişimi bulunmaktadır. Ütü ve ütü masasının
yanında, diz üstü bilgisayar boyutlarına
kasa ve su ısıtıcı ile birlikte çay-kahve
seçenekleri bulunuyor. Tüm banyolarda
lüks banyo ürünleri, saç kurutma makinesi,
tartı ve bornoz mevcuttur.
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SÜİTLER . SUITES

Superior Room

Junior Süitler Tarhu

Walwa

Named after the Hitite God Protection The
30 sqm Walwa Rooms are well furnished
with comfort and technology systems
with LCD TV, wireless high speed Internet
Access and lap top size safety deposit
boxes. A part from all these, iron and iron
borad is available as well. Besides wide
range of exclusive bathroom amenities;
hair dryer, weight, bathrobe are included.

Superior Room
Walwa

Hitit Koruma Tanrısından adını alan 30
metrekare büyüklüğünde, ileri teknoloji
ile donatılmış Walwa Odalarında LCD
televizyon, kablosuz yüksek hızda internet
erişimi bulunmaktadır. Ütü ve ütü masasının
yanında, diz üstü bilgisayar boyutlarına
kasa ve su ısıtıcı ile birlikte çay-kahve
seçenekleri bulunuyor. Tüm banyolarda
lüks banyo ürünleri, saç kurutma makinesi,
tartı ve bornoz mevcuttur.
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Junior Suites
Tarhu

Named after the Hitite God Power. The
65 sqmTarhu Suites provide top of the
line technology and infrastructure without
compromising comfort and design. Room
features include luxury king size bed, baby
crib, pillow menu, LCD televisions both
in livingroom and bedroom, laptop size
safety deposit box, DVD player, wireless
high speed internet. Have fully equipped
kitchens overlooking the Galata
Tower complete with an induction hob,
dishwasher, undercounter fridge, washer
dryer, cutlery, crockery, pans and assorted
China. Besides wide range of exclusive
bathroom amenities, hair dryer, weight,
bathrobe and towels are provided.

İsimini Hitit Gök Tarısından alan 65
metrekare büyüklüğündeki Tarhu Süitler,
yüksek teknolojik altyapısıyla konuklarına
konfor ve tasarımı bir arada sunmaktadır.
Galata Manzaralı süitlerde ilk göze çarpanlar
arasında lüks yatak takımları ile hazırlanmış
çift kişilik yatak, istenildiği takdirde çocuk
karyolası, alternatif yastık menüsü, salon ve
yatak odalarında ayrı ayrı LCD televizyon,
diz üstü bilgisayar boyutunda kasa, DVD

oynatıcı ve kablosuz yüksek hızda internet
erişimi yer alıyor. Mutfak alanında set
üstü ocak ve bulaşık makinesinden, set
altı buzdolabına, kurutma özellikli çamaşır
makinesinden, birinci kalite çatal-bıçak
takımına ve özenle seçilmiş yemek takımına
kadar tüm ihtiyaçlarınız düşünülmüş.
Banyolarda çeşitli lüks banyo ürünlerinin
yanında; saç kurutma makinesi, tartı,
bornoz ve havlu mevcut.
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Deluxe Süitler Eku ve Nesa
Deluxe Suite
Eku and Nesa

Named after the Hitite God of Power
‘’ Eku‘’ and the biggest and the most
important city of Hitite Civilization ‘’ Nesa
‘’. The 65 and 75 sqm Suites host and
exceptional panaromic view of the Golden
Horn.Complimenting the nostalgic visuals
of İstanbul, you will find all comforts of
home and luxurious service that answers
to all your needs. General room amenities
include luxury king size bed, pillow menu,
baby crib, lap top size safety deposit
box, LCD televisions both in living room
and bedroom, DVD player, wireless high
speed internet. Have fully equipped
kitchen complete with an induction hob,
dishwasher, family size refrigerator, paddle
box, microwave oven, washer dryer,
cutlery, crockery, pans and assorted china.
Besides wide range of exclusive bathroom
amenities, hair dryer, weight, bathrobes
are provided as well.
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Güç Tanrısı ‘’Eku‘’ ve Hitit medeniyetlerinin
en önemli şehrinin ismi ‘’Nesa‘’ 65 ve 75
metrekare büyüklüğündeki Deluxe Süit
kategorilerini oluşturuyor. İstanbul’un tarihi
ve nostaljik dokusu sizleri selamlarken,
panoramik Haliç manzarası eşliğinde gerçek
bir İstanbul keyfi yaşayabilirsiniz. Süitrlerin
tümünde lüks hazırlanmış iki kişilik yatak,
alternatif yastık memüsü, çocuk karyolası, diz
üstü bilgisayar boyutunda kasa, salonda ve

yatak odasında LCD televizyon, DVD oynatıcı
ve kablosuz yüksek hızda internet erişimi yer
alıyor. Tam donanımlı mutfaklarda set üstü
ocak ve davlumbaz, bulaşık makinesi, aile
boyu buzdolabı, mikrodalga fırın, kurutma
özellikli çamaşır makinesi, çatal-bıçak
takımı mutfak ekipmanları ve yemek takımı
bulunmaktadır. Banyolarda çeşitli lüks banyo
ürünlerinin yanında; saç kurutma makinesi,
tartı, bornoz ve havlu mevcut.
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SÜİTLER . SUITES

Continental Sea View Room with Balcony
Continental Sea View Room with Balcony
Room is on the top floor of the hotel with
historical peninsula and golden horn
amazing view. It has 40m2 and it has 7m2
balcony. TV, wireless high speed Internet
Access and lap top size safety deposit
boxes. A part from all these, iron and iron
borad is available as well. Besides wide
range of exclusive bathroom amenities,
hair dryer, weight, bathrobe are included.
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Tunel Residence’nin en üst katında bulunan,
eşsiz manzaraya sahip 40m2 Continental
Sea View Room with Balcony’nin 7m2
lik balkonu bulunmaktadır. Odada TV,
kablosuz yüksek hızda internet erişimi
ütü ve ütü masasının yanında,diz üstü
bilgisayar boyutlarına kasa ve su ısıtıcı ile
birlikte çay-kahve seçenekleri bulunuyor.
Tüm banyolarda lüks banyo ürünleri,
saç kurutma makinesi, tartı ve bornoz
mevcuttur.
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Galata Sea View Room with Balcony
Galata Sea View Room with Balcony
Room is on the top floor of the hotel with
historical Galata Tower and Galata area
with amazing view. It has 30 m2 and it
has 6 m2 balcony. TV, wireless high speed
Internet Access and lap top size safety
deposit boxes. A part from all these,
iron and iron borad is available as well.
Besides wide range of exclusive bathroom
amenities, hair dryer, weight, bathrobe are
included.
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Tunel Residence’nin en üst katında bulunan,
eşsiz Galata Kulesi ve Galata manzarasına
sahip 30 m2 Galata Sea View Room with
Balcony’de 6 m2 lik balkon bulunmaktadır.
Odada TV, kablosuz yüksek hızda internet
erişimi ütü ve ütü masasının yanında,diz
üstü bilgisayar boyutlarına kasa ve su
ısıtıcı ile birlikte çay-kahve seçenekleri
bulunuyor. Tüm banyolarda lüks banyo
ürünleri, saç kurutma makinesi, tartı ve
bornoz mevcuttur.
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Services and facilities Sunulan Hizmetler
Each suite has separate living room
Fully equipped kitchen
24-hours room service
Full concierge service
In-house audio visual services
DVD Player
40-inch LCD TV in living rooms &
32-inch LCD TV in bedrooms
Free wireless high speed internet
Iron & ironing board
Lap-top size safety box
Washer dryer
Hairdryer
Refrigerator
Tea & coffee maker
Dishwasher
Butler service
Laundry & dry cleaning services
24-hours front desk
Recreational facilities
Indoor swimming pool
Fitness studio
Turkish bath
Sauna
Steam room
Massage services
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Tüm süitlerde ferah bir oturma odası
Tam donanımlı mutfak
24-saat oda servisi
Concierge hizmeti
Son teknoloji teknik ekipmanlar
DVD Player
Salonda 40-inch LCD TV
& yatak odasında 32-inch LCD TV
Kablosuz yüksek hızda internet
Ütü & ütü masası
Dizüstü bilgisayar boyutlarında elektronik şifreli kasa
Kurutma özellikli çamaşır makinesi
Saç kurutma makinesi
Buzdolabı
Su ısıtıcı
Bulaşık makinesi
Günlük oda temizleme hizmeti
Çamaşır yıkama ve kuru temizleme servisi
24 saat ön büro hizmeti
Sağlık klübü etkinlikleri
Kapalı yüzme havuzu
Fitness studio
Türk hamamı
Sauna
Buhar odası
Masaj odası
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SPA and Health Club

SPA ve Sağlık Kulübü

SPA & Health Club offers you the unique
opportunity to refresh yourself with its
magic world and smoothing, peaceful
cures so that you can feel relief from
negative effects of the exhausting rhythm
of urban life, daily stress, traffic, noise
and many other problems. Just relax,
take a deep breath and let serenity wrap
you, as you have never experienced
before. In SPA & Health Club, we give
you 3 different special massages. First of
them, “Relaxation Massage”, a complete
and extensive body massage with long
rubbing, pressing and acupressure.
Another type of massage is what is called
“Swedish Massage”, a very relaxing type of
massage that causes muscle fatigue and
chronic pain. “Turkish Bath Massage” is
among the classics that removes the dead
body cells with a scrub mitt so that the
skin can breathe and that helps the blood
circulation in the body. Besides all these,
SPA & Health Club also offers you the
opportunity to do sports with specialized
trainers.

Şehir hayatının tüketici temposundan, gün
içindeki stres, trafik, gürültü ve onlarca
sorunun olumsuz etkilerinden arınmanız
için SPA & Sağlık Kulübü, büyülü dünyası
ve sakinleştiren, huzur veren bakımlarıyla
kendinizi yenilemeye olanak vermektedir.
Sadece rahatlayın, derin bir nefes alın ve
daha önce yaşamadığınız bir dinginliğin
sizi sarmasına izin verin.
SPA & Sağlık Kulübü’nde size birbirinden
özel 3 farklı masaj uygulanmaktadır.
“Rahatlama Masajı” bunlardan ilki, uzun
sıvazlamalar, bastırmalar ve aküpüresür
ile yapılan çok ayrıntılı bir tam vücut
masajı. Bir diğeri de “İsveç Masajı” olarak
adlandırılan, kas yorgunluğu, kronik ağrılar
için birebir gelen çok zindeleştirici bir
masaj. Cildin yeniden nefes alabilmesi için
ölü deri hücrelerinin kese ile temizlenerek,
bedendeki kan dolaşımının iyileşmesini
sağlayan “Türk Hamamı Masajı” ise
klasikler arasında yerini almaktadır.
Tüm bunların yanı sıra SPA & Sağlık
Kulübü sizlere uzman eğitmenler eşliğinde
spor yapma imkanı da sunmaktadır.
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Dining
Big Chefs - The all-day dining restaurant located on the first floor serves daily breakfast,
lunch and dinner. A’la carte menu is available throughout the day. Operational hours
from 07:00 am to 12:00 midnight. All day dining restaurant provides the comfort of
home while allowing you to enjoy the amenities and personalized service. You can order
all these unique flavours from our room service.

Yiyecek ve İçecek
Big Chefs - Lobby alanında hizmet veren restoranımızda kahvaltı, öğle ve akşam
yemekleri servis edilmektedir. 07:00 - 24:00 saatleri arası hizmet veren restoranımızda
A’la carte menü de sunulmaktadır. Gün boyu hizmet veren restoranımız misafirlerine
ev rahatlığını kişiye özel hizmetiyle birleştirerek sunarken mutfağındaki eşsiz lezzetleri
odanıza da servis etmektedir.
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DESCOVER THE BEAUTY
OF

ISTANBUL
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Şişhane, Evliya Çelebi Mah.
Meşrutiyet Cad. No: 96, Beyoğlu
Istanbul, Türkiye
Tel. +90 212 377 15 55 pbx
Fax +90 212 377 15 54
info@tunelresidence.com
www.tunelresidence.com

