Konum | Location
Titanic Anadolu Gebze, Anadolu Sağlık Merkezi kampüsü içinde
sağlık merkezine yürüme mesafesindedir. Deniz ve orman
manzarasıyla misafirlerine ferah bir konaklama sunan Titanic
Anadolu Gebze’den ücretsiz shuttle servislerle çevredeki
alışveriş merkezlerine, Gebze’ye ve Suadiye’ye kolayca
ulaşabilirsiniz.

Titanic Anadolu Gebze is established on the Anadolu Medical
Center campus in Gebze. Its ideal location near the Anadolu
Medical Center offers visitors comfortable accommodations
overlooking the sea and woods. Additionally, it is possible to go
nearby shopping centers, Gebze and Suadiye thanks to the free
shuttle service from Titanic Anadolu Gebze.

Titanic Anadolu Gebze
Titanic Anadolu Gebze, hasta, hasta yakınları ve ziyaretçileri
için üst düzey bir konaklama deneyimi sunuyor. Destek
olmak istediğiniz hastanızın İstanbul dışındaki tedavisi ya
da ameliyatı esnasında konforlu konaklamalar için her detay
düşünüldü. Anadolu Sağlık Merkezi’nin kampüs bahçesinden
yürüme mesafesindeki otel, yardımsever ve profesyonel çalışan
kadrosu, günlük yardımcı servisi ve 24 saat hizmet veren
resepsiyonu ile konuklarını bekliyor.

Titanic Anadolu Gebze offers an advantageous accommodation
for patients, patient relatives and their visitors. Every single
detail is considered for comfortable accommodation during
a surgery or an operation which your patient will undergo
outside İstanbul. In the hotel which is in a walking distance
from Anadolu Sağlık Merkezi (Anadolu Health Care Center)
Campus, the services which are necessary from A to Z are
designed in the most comfortable way. The hotel makes the
accommodation comfortable on highest level with its helpful
and professional working team, daily assistance service and
reception offering service for 24 hours.

Otel İmkanları | Hotel Facilities
Ücretsiz Wi-Fi
Çamaşırhane
Klima

Free Wi-Fi
Laundry
Air condition

Konaklama | Accommodation
Hasta ve hasta yakınları dışında başka misafirin kabul
edilmediği Titanic Anadolu Gebze’nin deniz ve orman
manzaralı, modern dizayn edilmiş odalarında rahatınız için her
detay düşünüldü. Ayrı bir yaşam alanı, yatak ve yemek odası
alanı bulunan apart ve süit odalar uzun dönem konaklayan
misafirler ve aileler için konforlu bir konaklama deneyimi
sunuyor.

Anadolu Health Care Center patients, relatives and visitor are
the only guests who are allowed to stay in Titanic Anadolu
Gebze. With several accommodation alternatives and
outstanding service quality of Titanic Anadolu Gebze, modern
decorated rooms with sea and forest view offer a comfortable
and relaxing atmosphere. It is possible to experience comfort
on the highest level in apart and suite rooms which include a
separate living area, bedroom and dining room.

Standard Room

Konaklama Seçenekleri | Accommodation Options
Superior Oda (24 m2) ★ Aile Odası (36 m2)
Süit Oda (48 m2)

Suite

Superior Room (20 m2) ★ Family Room (26 m2)
Suit Room (48 m2)

Odalardaki Ortak Özellikler | Common Features of the Rooms
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‣
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Doğal tekstil ürünlerinden konforlu
ortopedik yatak ve yastıklar
İsteğe göre ayarlanabilen klima
Açılabilen camlar
Modern yağmur duşlu banyolar
Yüksek kalitede izleme deneyimi
sunan geniş düz ekran TV
İçecek ve atıştırmalıkla dolu minibar
Doğal tekstil ürünlerinden geniş
havlular, terlikler ve lüks banyo
malzemeleri

‣
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Ücretsiz kablosuz internet
bağlantısı
Laptop alır boyutta kasa
Oda servisi
Ücretsiz çay/kahve seti ve su
ısıtıcısı
Elektronik kapı kiliti
Acil durumlar için panik düğmesi
Bütün odalar birbirine bağlanma
özelliği bulunan ara kapılar
bağlantılıdır.

‣
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‣

Comfortable beds and pillows
made from natural textile
products
Adjustable Air-conditioner
Openable windows
Bathrooms with modern rain shower
Wide flat screen TV which offers
high quality TV experience
Minibar which is full of beverage
and appetizers

‣
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Wide towels, slippers and luxurious
bathroom materials made from
natural textile products
Free wireless Internet connection
Safe which a Laptop can fit into
Room service
Free tea/coffee set and kettle
Electronic Door Lock
Panic button for emergencies

Toplantı | Meetings
Titanic Anadolu Gebze, küçük organizasyonlar ve toplantılar için
elverişli iki toplantı odası sunuyor. Ücretsiz kablosuz internet
bağlantısıyla çok iyi havalandırma sistemine sahip odalarda
toplantıda ihtiyaç duyulabilecek her detay hizmetinizde.

Titanic Anadolu Gebze offers two meeting rooms for small
organizations and meetings. Every detail which you might
need for the meeting is available in the rooms which have free
Internet connection and a well ventilation system.

Lezzet | Dining
Lobby Restoran & Bar, her gün açık büfe kahvaltı, a la carte
öğle ve akşam yemeğiyle hizmet veriyor. Açık büfe kahvaltıda
her şey, mevsimine göre taze ve organik ürünler arasından
seçilip servis ediliyor. A la Carte restoranda ise gün boyunca
birbirinden sağlıklı seçenekler sunuluyor.

Lobby Restaurant & Bar offers daily service with open buffet
breakfast, a la carte lunch and dinner. In the open buffet
breakfast, everything is selected from fresh and organic
seasonal products. In the A la Carte restaurant, several healthy
alternatives are offered during the entire day; it is possible to
taste nutritious and light classical foods or freshly cooked meals.
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