Geçmişten geleceğe zamanın ötesinde...
Renkleri, sesleri, çizgileriyle, Avrupa’dan Asya’ya
uzanan medeniyetler şehri İstanbul…

Eternally timeless...
Alive with colors, sights and sounds that at once evoke both
Europe and Asia, a city of many cultures, many civilizations
and endless inspiration… İstanbul
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Sultanların ve Paşaların Semti Maçka
İsmini padişahların avlanmak için geldikleri ve nişan alıştırması için bulundurdukları dikili taşlardan alan Nişantaşı, bir konaklar ve saraylar semti olarak gelişti. Komşusu olduğu
Maçka’yla beraber İstanbul’da modern ve elit kesimin göz bebeği haline geldi.
Romanlara da konu olan Maçka, nice yazarlar, sanatçılar, şairler, mimarlar çıkarttı bünyesinden. 1922 yılında İtalyan asıllı mimar Giulio Mongeri’nin inşa ettiği Maçka Palas, tarihi
boyunca ünlü sakinleri ile hafızalarda yer etti. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli kadın romancılarından Kerime Nadir en önemli romanlarını burada yazdı. Türk şiirinin önemli ismi,
Makber’in ünlü şairi Abdülhak Hamid de unutulmaz aşkı Lüsyen Hanım’la ilişkisinin büyük bölümünü Maçka Palas’ta yaşadı. Dönemin efsane sporcusu “Berlin Kaplanı” lakaplı
Turgay Şeren, Prens Reşit Benayat ve İstiklal Marşı’nın bestecisi Zeki Üngör gibi birçok önemli kişi Maçka Palas’ın ünlü konukları arasındaydı.
Maçka, zengin tarihi ve sosyokültürel mozaiği ile her dönemde İstanbul’un en önemli semtlerinden biri oldu... İsmi duyulduğunda, zihinlerde zevk ve kültür dolu elit bir yaşam biçimi
canlandı, hayalleri süsleyen bir semt haline geldi.

Maçka, Home to Sultans and Pashas
Nişantaşı, which originally was where the Sultans came to hunt and takes its name from the steles they had erected for target practice, over time became a neighborhood of
mansions and palaces. In the Republican period, along with neighboring Maçka, it became among the most desirable and sought-after of the city’s elite residential areas.
Maçka, which is celebrated in Turkish literature, has been home to numerous writers, artists, poets and architects. The Maçka Palace apartment building, which was built in
1922 by the Italian architect Guilio Mongeri, has engraved its name on the collective memory by virtue of its countless famous and flamboyant residents. It was here that Kerime
Nadir, one of modern Turkey’s most famous female writers, penned her works. One of Turkey’s most noted poets, Abdülhak Hamit, author of the immortal Makber, had his
unforgettable affair with Lüsyen Hanım in the Maçka Palace. Other noted residents of the Maçka Palace have included the “Tiger of Berlin”, Turgay Şeren, one of Turkey’s
greatest sportsmen, Prince Reşit Benayat and the composer of Turkey’s national anthem, the “İstiklal Marşı”, Zeki Üngör.
With its rich history and socio-cultural mosaic, Maçka has always been one of Istanbul’s foremost neighborhoods, the mere mention of its name evoking culture, taste and an
elegant lifestyle, ensuring that it always ranked at the top of the list of most desirable addresses in this remarkable city.

Birlik İçinde Çeşitlilik: Maçka
Her dönemde İstanbul’un modern yüzünü en güzel yansıtan semtlerden
biri oldu Maçka. Kimisi 20. yüzyılın başlarında yapılmış Avrupa kökenli neoklasik, kimisi de çağdaş-modern üslupta inşa edilmiş betonarme yapılarıyla,
muhteşem bir sentez oluşturdu. İstanbul’un seçkinliğinin, çeşitliliğinin ve
zarafetinin simgesi haline geldi.
İtalyan asıllı ünlü mimar Giulio Mongeri, İstanbul’da yaşadığı ve mimarlık
yaptığı 1900-1930 yılları arasında Maçka’nın çehresine sayısız eser
kattı. 1922 yılında batı neo-klasik üslubuyla tasarladığı Maçka Palas’ta
sayısız sanatçı yaşadı. Caddenin devamında yer alan Teşvikiye Camii,
Narmanlı Apartmanı ve Teşvikiye Palas gibi tarihi yapılar semtin dokusunu
tamamlayarak Maçka’nın sembolleri oldular. “Birlik içinde çeşitlilik” ilkesi,
içinde barındırdığı zengin kültür, zarif tarihi ve modern yapılarıyla Maçka’da
tam anlamıyla hayat buldu.

Maçka: A Unity of Diversity
In every era, Maçka has ranked among those neighborhoods that best
captured the spirit of modern Istanbul. Its architecture is a magnificent
synthesis of turn-of-the-century European-style neo-classical buildings
and modernist structures. Whenever it is mentioned, Maçka represents all
that is exclusive, diverse and elegant about contemporary Istanbul.
During the years from 1900 - 1930 when the Italian-born architect Giulio
Mongeri lived and worked in Istanbul, he designed many of the buildings
that today are most closely associated with Maçka’s architectural fabric,
like the Maçka Palace, home to countless artists and writers, which he
designed in 1922 in the neo-classical style. Further up the street is the
Teşvikiye Mosque, the Narmanlı Apartments, the Teşvikiye Palace and
other historic buildings that give the neighborhood its unique character
and that have become visual symbols of Maçka. The expression, “A unity
of diversity” finds its most perfect expression in Maçka where a rich culture
captured in an architectural synthesis blending historic and modern
buildings.

Renklerin Başkenti
Tarihi anıtları ve nefes kesici doğal güzellikleriyle hem eski hem yeni dünyanın merkezinde rüyalar kenti İstanbul. Eskiyle yeninin, doğuyla batının, gelenekselle modernin yüzyıllardır
harmanlandığı, her köşesinde yeni bir doku, her yüzünde bir tarih, her semtinde ayrı bir enerji olan büyülü bir sentez İstanbul. Uzaklardayken hep özlenilen, her seferinde kendine
yeniden aşık eden, bir şehrin içinde binbir şehir, bir sevgilinin içinde binbir sevgili gibi!
Yüzyıllardır biriktirdiği doğal, kültürel, tarihi zenginlikleri ve eşsiz mirasıyla tüm dünyanın renklerini içinde barındıran bir tuval gibi şehirlerin şehri İstanbul. Enerjisinden hiç bir şey
kaybetmeyen, kendisini sürekli yenileyen sırlarla dolu, gizemli bir şehir.
“Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeye değer’’ diyor Lamartine, bir koluyla Asya’ya, diğeriyle Avrupa’ya
uzanarak iki kıtayı kucaklayan masal kenti tanımlarken. Müzeleri, camileri, kiliseleri, sarayları, pazar yerleri ve doğal güzellikleriyle bitmez tükenmez tatlar bırakıyor damaklarda
İstanbul. Boğazın kıyısında şöyle bir arkanıza yaslandığınızda, gökyüzünde kızıllaşan renklerin karşı sahildeki evlerin pencerelerine yansımasını görüyor, renklerin başkentinde hiç
bilmediğiniz renkleri keşfediyorsunuz bir bir. İstanbul’un neden “Dünyanın merkezindeki şehir” olduğunu anlıyor, bu şehri tüm duyularınızla hissediyorsunuz.

The Capital of Colors
With its historic monuments and breathtaking natural beauty, Istanbul was just as inspiring in ancient times as it is today. Istanbul is a captivating synthesis and for centuries has
blended old and new, East and West, ancient and modern. It is a city that inspires longing should one leave it, a city with a thousand other cities buried in its heart, a city that,
like a lover of a thousand guises, time and again captures the heart.
With its centuries-old heritage of natural, cultural and historic riches, Istanbul is the city of cities, a delightful canvas embellished with all the colors of the world. Endlessly vibrant,
it is a city of secrets and mysteries that constantly renews itself.
“There God and man, nature and artifice have, through combined effort created such a wondrous place, it simply must be seen,” said the noted French writer, Lamartine when
he described the legendary city that with one arm embraces Europe and embraces Asia with the other. Sitting by the Bosphorus, when you lean back and gaze up at the late
afternoon sun as its riotous shades of orange are reflected in the windows of the mansions across the strait, in this capital of colors you discover, one by one, colors you never
knew had existed. It is at that moment you truly understand why this is called “The city at the heart of the world” and experience this city with all your senses.

Hayallerinizin Ötesinde Kusursuz Bir Yaşam…
A Flawless Lifestyle Beyond Anything You Have Dreamed of…

Güzellikler Senfonisi İstanbul
Yüzyıllardır dört imparatorluğa başkentlik yapmış yedi tepeli masal şehri, görkemli tarihi boyunca güç odağı
olmuş, cazibesini hep korumuş.
Çağlar boyunca güzelliğiyle sanatçılara ilham kaynağı olmuş, gravürlerde ince ince işlenmiş. Boğaziçi’nin
ışıldayan masmavi suları ressamlara damlalarını ödünç vermiş, nefesiyle musikilerin sesi olmuş. Adına
sayısız şiirler yazılmış, aşıkların aşkı olmuş güzel İstanbul.
Dünyada iki kıtayı birleştiren tek şehir olan İstanbul, bugün hala güzelliğiyle görenleri büyülüyor, kendine
bağlıyor. Enerjisinden ve cazibesinden hiç bir şey kaybetmeden, her çağda tuvaline yeni bir renk ekliyor,
yıllanarak güzelleşiyor İstanbul.

A Symphony of Splendors
For centuries, this legendary city on seven hills was home to the world’s three greatest empires. A center
of power and strategic importance throughout its storied history, Istanbul has always preserved its unique
magnetism. Since time immemorial, this city has inspired artists, who have immortalized it in paint, ink and
bronze. The cobalt blue Bosphorus has lent its inimitable depths and shades to canvases and given its
hue to the bluest of the greatest chanteuses’ notes. This city has been addressed in terms of adoration in
countless lines of verse, been beloved of lovers… Istanbul.
The world’s only city on two continents, Istanbul preserves its centuries-old attraction, captivating
visitors and winning their hearts. Eternally vibrant and appealing, with each passing year Istanbul
becomes but more colorful and many-hued, adding to the depth and sophistication of its beauty.

Eşsiz Konumu ve Muhteşem Manzarasıyla Maçka Residences
The Location is Stunning, The View Divine… Maçka Residences

TEŞVİKİYE CAMİİ
EMPORIO ARMANI
PARK HYATT, MAÇKA
MAÇKA RESIDENCES
DOLMABAHÇE SARAYI
MAÇKA PARKI
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

Geçmişten Geleceğe Zamanın Ötesinde
Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa
Managed by Kempinski
İstanbul’un en seçkin semtinde çok özel bir proje; “Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski”. Çağdaş yaşam kültürünün klasik zarafetle
bütünleştiği kentin en özel rezidansı, Boğaziçi’ne yakınlığı ve sonsuz genişlikteki ufkuyla kentin en arzulanan yaşam bölgesi Maçka ve Nişantaşı’nın tam kalbinde. Dünyaca ünlü
markaların mağazalarına, en iyi restoranlara, kafelere, sanat galerilerine ve eşsiz mekanlara yürüme mesafesinde. Tarihi dokunun ve yeşilliğin içerisinde çok özel bir yaşam merkezi
Maçka Residences. Stüdyodan penthouse’lara kadar büyüleyici İstanbul Boğazı, Prens Adaları ve tarihi yarımada manzarasına hakim lüks daireler. İstanbul ile iç içe yaşam.
Ünlü tasarımcı Armani/Casa tasarımlı sofistike iç mekanlar ve her detayda mükemmellik. Dünyaca ünlü Kempinski otel yönetim firması tarafından işletiliyor ve beklentilerin ötesinde
yaratılan Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski, konsept, tasarım ve ambiyansıyla, dünyadaki en iyi rezidanslardan biri.

Eternally Timeless…
Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa
Managed by Kempinski
Perched high above the city’s enchanting skyline, overlooking the swift, cobalt waters of the Bosphorus, Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski
is a unique project in the heart Istanbul’s most exclusive neighborhoods, Maçka and Nişantaşı, that combines the finest contemporary living with old world elegance. Within walking
distance of internationally renowned designers’ boutiques, the cities best restaurants and most popular cafés, distinguished galleries and the trendiest nightspots, nestled in a
green, landscaped retreat that is naturally a part of its historic setting, Maçka Residences, managed by Kempinski offers a truly distinctive lifestyle. From our studio apartments to
our luxurious penthouses, captivating views of the Bosphorus, the Princes’ Islands and the spires of Old Istanbul set the stage for interior designs by Armani/Casa that combine
contemporary sophistication and flawless attention to detail with a flair for living well that matches their exquisite location.

Maçka Residences
• Boğaziçi Köprüsü, Prens Adaları ve tarihi yarımada manzarasına hakim daireler
• Dünyaca ünlü mağazalara, restoranlara, kafelere ve sanat galerilerine yürüme mesafesi
• 7300 metrekarelik alanda 12,13 ve 14 katlı olmak üzere üç blok. Her blokta özel tasarlanmış lobi ve yaşam alanları
• Stüdyodan başlayıp penthouse’lara uzanan, her biri balkon ya da teraslı 10 değişik tip olmak üzere 170 adet daire
• Tüm dairelerde yerden tavana kadar kesintisiz tek parça, manzaraya hakim, açılabilir camlar
• Yer aldığı arazinin yarısından fazlasında havuz ve rekreasyon alanları
• Açık ve kapalı havuz, tam gün güneş alan özel tasarımlı güneşlenme terasları
• Ferah ve geniş alana kurulmuş, ileri teknolojilerle donatılmış, en yüksek standartlara sahip Spa ve fitness merkezi, hamamlar, buhar banyoları, saunalar ve özel dinlenme alanları
• 600 araçlık otopark kapasitesiyle modern, teknolojik, ferah tavanlı, birinci sınıf otopark alanı

Maçka Residences
• Apartments featuring panoramic views from the Bosphorus Bridge to the Princes’ Islands and the Old City
• Within walking distance the best shopping, dining, art galleries and nightlife in Istanbul
• Three residential towers of 12, 13 and 14 stories respectively, each offering an exclusively designed lobby and public areas
• 10 different unit floor plans and 170 total units, ranging from studio apartments to penthouse duplexes, all featuring walk-out balconies or terraces
• Panoramic floor-to-ceiling windows bring the view into your living room
• Over 50% of the property devoted to green space, pool and recreation areas
• Outdoor and indoor pools as well as a specially designed sunbathing terrace featuring uninterrupted day-long sun
• A spacious fitness center offering the highest quality workout experience available complete with state-of-the-art fitness equipment, plus Spa, designed in accordance with Eastern
holistic principles and offering pure wellness and rejuvenation, including Turkish bath, steam baths, saunas and exclusive serenity spaces
• Modern, high-tech indoor parking, for up to 600 vehicles, with high ceilings

Avrupalı Art Nouveu cazibesinin Osmanlı kültürünün büyülü, aynı zamanda çağdaş zevkiyle buluştuğu bu lokasyonun kendine has özelliği, Armani/Casa’nın
Maçka Residences projesinin geliştirilmesine katılmasının temel sebebidir. Rezidans kompleksi, tarihi İstanbul’un bir bölümüne hakim olan ve Boğaziçi’nin nefes
kesici manzaralarını sunan üç bloktan oluşmaktadır. Armani/Casa ortak alanların tümü ve bunun yanında rezidans birimlerinin iç tasarımından sorumludur.
Oryantal etkilerin pahalılığı ve zarafetine teslim olma olasılığı son derece kışkırtıcı olsa da, Armani/Casa, projenin stili için ilhamların mutlak bir Armani şifresi
tarafından yönlendirildiği bir yaklaşımı tercih etmiştir: Sofistike ve aynı zamanda özenli bir zarafet, konforlu bir yaşama çağdaş bir yaklaşım.

The peculiarity of this location, where a European art nouveau allure meets the magical yet contemporary flavour of the Ottoman culture, is the key reason for
the participation of Armani/Casa in the development of the Maçka Residences project. The residential complex consists of three towers dominating a part of
historical Istanbul, with breathtaking views of the Bosphorus. Armani/Casa is responsible for the entire interior design of all the common areas as well as the
residential units. Though the possibility of indulging in the sumptuousness and delicacy of oriental influences was extremely tempting, Armani/Casa has opted
for an approach in which the inspirations for the style of the project are led by an unmistakable Armani cipher: a sophisticated yet rigorous elegance and a
contemporary approach to comfortable living.

‘‘Muhteşem şehir İstanbul’da, Maçka Residences projesinde işbirliğinde bulunmak üzere Armani/Casa’nın
davet edilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. İstanbul inanılmaz zengin bir tarihe sahip, hakikaten büyülü
bir yer ve kültürlerin gerçek anlamda kaynaştığı bir nokta. Tasarımlarımda tabii ki bir modernistim, fakat
bize geçmişten miras kalanlar benim için çok değerli ve farklı fikirler ve kültürlerin birleştiği yerleri seviyorum.
Maçka Residences projesinde, Boğaziçi’ndeki bu büyüleyici metropolün geçmişini hatırlatan bir güzellikte,
tarihi yapıların iç mekanlarının yanında gururla yaşayacak bir iç tasarım yaratmayı amaçlıyorum’’

‘‘I am very happy that Armani/Casa has been invited to collaborate with Maçka Residences in the wonderful
city of Istanbul. It is a truly magical place with an incredibly rich history - a real melting pot of cultures. I am of
course a modernist in my design aesthetic, but I value highly what we have inherited from the past and love
places where different ideas and cultures combine. With Maçka Residences I am aiming to create interior
design that can stand proudly alongside the historical interiors, with their evocative beauty, of this fascinating
metropolis on the Bosphorus Strait.’’

Yıldızlar Ötesinde Karşı Konulmaz Zarafet
Üç lobide geliştirilecek olan mimari fil rouge, ışığın sıcaklığı ile çevrelenmiş bir fener içerisinden hareket etme hissini verecek olan, amber tonlarındaki yarı saydam arkadan
aydınlatmalı duvarlar içerecektir. Bu kabuğun yavaş yavaş gözden kayboluşu, heybetli ölçeklerini vurgulamak üzere özel tasarımlar uygulanmış mimari elemanların katılığı ile
sağlanacaktır. “A” blok lobisinin hacminin iki katı yüksekliği atmosferi içerisinde, görkemli bir merdiven asma kat üzerindeki kütüphaneye uzanacaktır. Kontrast yoluyla, koyu renkli
özel tasarlanmış mobilyalar, koltukların kadife kumaşları, ipek halılar ve lambalar, bu alana konutsal özel bir karakter verecektir. Farklı bir geometride inşa edilen “B” ve “C” blokların
lobileri aynı felsefeyi takip edecektir: Farklı tasarlanmış kavisli duvarlar, rezidans sakinlerini ve konukları, samimi bir boyut yaratarak kucaklayacaktır.

Irresistible Elegance
The architectural fil rouge that will be developed through the three lobbies will consist of a translucent backlit wall in amber tones, which will give a sensation of moving through
a lantern, surrounded by the warmth of the light. The evanescence of this shell will be juxtaposed by the solidity of architectural elements, treated with plaster or liquid metal to
accentuate their monumental scale. Within the double height volume of lobby “A”, a majestic staircase will lead to the library on the mezzanine. By way of contrast, the ebony
furniture, the velvet fabrics of the sofas, the silk rugs and the lamps will confer a residential and private character on to this accessible space. Constructed with a different
geometry, the building “B” and “C” lobbies will follow the same philosophy: curved walls will embrace the tenants and guests, creating an intimate, residential dimension.

Mobilyalar
Rezidansların iç tasarımına yaklaşım, yüzeylerin ve dokumaların değişik ve
çeşitlilik arzeden malzeme karakterlerini göz önünde bulundurarak farklı
birimlerin bireyselleştirilmesi yoluyla tasarıma değer katacaktır. Özenli çizgiler,
duyumsal dokumalarla tanımlanan aynı çağdaş yaklaşım çerçevesinde, rezidans
sakinlerine yüzey bitirmeler (perdahlar) için üç farklı konsept sunulacaktır.
Parlak fildişi rengiyle kontrast koyu kahverenginden, yeşilin canlılığını
hareketlendiren gri-gümüş renkte bir palete, bej, kum ve noisette renklerinden
oluşan bir ton oyununa kadar hemen göze çarpmayan farklılıklarla değişkenlik
gösterecektir. Bunların tümü aslında aynı tema üzerindeki çeşitlemelerdir.
Armani estetiğinin daimi tutarlılığı çevresinde, renk kombinasyonlarının
çeşitliliği her bir rezidansa kendine özgü kişilik ve karakter verecektir.
Yenilikçi ve deneysel biçimlerde işlenmiş değerli ve sofistike malzemeler Maçka
Residences projesinin kendine has özelliğini pekiştirecek, Armani/Casa
kolleksiyonu nihai yuvasını bu benzersiz ortamda bulacaktır.

Furniture
The approach to the interior design of the residences will take into consideration
the variation and diverse character of materials, finishes and textures, using
them to add value through the personalization of the different units. Within
the same contemporary stylistic approach, defined by rigorous lines, sensual
textures and warm colours, three different concepts for finishes will be available
to clients. Shades will vary with subtle differences from a dark brown contrasted
by luminous ivory, to a grey-silver palette, animated by the vivacity of green, to
a tone-on-tone game that plays with beige, sand and noisette hues. All are
indeed variations on the same theme. Within the continuous consistency of
the Armani aesthetic, different variations of colour combinations will confer
a distinctive personality and character on to each residence. Precious and
sophisticated materials, treated in innovative, experimental ways, will enhance
the exclusivity of the Maçka project, and the Armani / Casa collection will find
its ultimate home in this unique environment.

Maçka Residences’da Özel Bir Yaşam
Exclusive Living Maçka

Kempinski ile Yaşam Lüksü
Avrupa’nın en eski otel gruplarından biri olan Kempinski, Avrupa tarzı yaşamın geleneksel ince
stilini misafirperverliğine ve üstün hizmet standartlarına yansıtmaktadır. Yüzyılı aşkın tecrübe
ile gelen bu birikim, kendine güven ve rafineliğin izlerini taşımaktadır. Dünyanın birçok popüler
şehrinde lüks oteller işletmekte olan Kempinski, bugün rezidans işletmeciliğinde de dünya
çapında bir isim haline gelerek, efsanevi Kempinski misafirperverliğini ve hizmetlerini evinize
getirmektedir. Boğaziçi’ne yakınlığı, muhteşem manzarası, eşsiz konumu ve özel Armani/
Casa tasarımıyla Maçka’nın kalbinde yer alan Maçka Residences, şahsınıza ve misafirlerinize
Kempinski’nin yüksek standartlardaki hizmetlerini sunuyor. Kempinski’nin dikkatle seçilmiş ve
eğitilmiş personeli, yaşamınızı kolaylaştıracak ve size geleneksel Avrupa tarzı seçkin yaşam
kalitesi sunacak. Vale hizmeti, oda temizliği, kahvaltı ve yemek servisi, business center, çamaşır
ve kuru temizleme, saatlik aşçı ve garson temini, alışveriş yardımcısı, çocuk bakım hizmeti,
bahçe ve çiçek bakım hizmeti, teknik ve bilgi işlem desteği, parti ve davet organizasyon desteği,
ev sahiplerinin tüm talep ve ihtiyaçlarının 7/24 tek noktadan takip edilmesini sağlayan konsiyerj
hizmeti ile Maçka Residences, size özel yaşam danışmanlığı sunarak yıldızlar ötesinde otel
konforunu evinize taşıyor, yaşamınızı kolaylaştırıyor.

Exclusive Lifestyle with Kempinski
As Europe’s oldest luxury hotel group, Kempinski has long reflected the finest traditions of
European hospitality. After all, with great age comes wisdom, confidence and refinement. In
addition to operating many of the finest city hotels around the globe, today, Kempinski is one
of the leading addresses worldwide for luxury residences and brings its legendary hospitality
and services into your home. In addition to outstanding views of the Bosphorus, an unrivalled
location in the heart of Maçka and its exclusive Armani/Casa design, Maçka Residences offers
the exclusive, personalised and tailored services of Kempinski. According to the finest traditions
of European hospitality, Kempinski’s dedicated staff will ensure that your life is thoroughly
carefree and relaxing. With everything from valet parking to housekeeping, breakfast and inhome dining service, not to mention Business Center, laundry and dry-cleaning, cook and butler
service, personal shopper, baby-sitting, gardener, IT and technical support, party and function
organization services, as well as a 24-hour concierge available to meet all of our residents’
needs and requests around the clock, Maçka Residences Lifestyle Consultant makes it easy
to enjoy the best, bringing seven-star hotel comfort and adding a whole new dimension of
convenience.

Luxury Spa at Maçka Residences
Luxury Spa at Maçka Residences, yüzyıllar öncesine dayanan “Sudan Gelen Sağlık” geleneğini modern Spa kavramıyla birleştiriyor. Luxury Spa, siz modern zamanın sultanları
için tasarlandı. Özel tasarlanmış lüks dinlenme mekanları ve terapilerle, günün ve modern yaşamın stresinden arınacak, mistik bir yolculuğa çıkacaksınız. Luxury Spa’da hem
bedeninizi hem ruhunuzu dinlendirecek, kendinizi bulacak ve yeniden doğacaksınız.

Luxury Spa at Maçka Residences
The Luxury Spa at Maçka Residences blends the traditional purity of water with state-of-the-art spa techniques. The Luxury Spa was designed for modern-day sultans. Set out
on a mystic journey through the specially designed luxurious lounge with private treatment rooms and therapies that banish the stresses of daily life in the modern world. The
Luxury Spa is a place to rediscover yourself, a place to be reborn.

Luxury Fitness at Maçka Residences
Farklı spor ve fitness alternatiflerini tek çatı altında toplayan Luxury Fitness at Maçka Residences, rezidans sahiplerine değişik stüdyo dersleri ile spor yapma imkanı da sunuyor.
Spinning, yoga ve en lüks technogym ekipmanlarına sahip, en iyi kişisel eğitim programları, tecrübeli eğitmenleri ve en iyi hizmetiyle Luxury Fitness, fitness anlayışına yeni bir boyut
kazandırıyor.

Luxury Fitness at Maçka Residences
Luxury Fitness at Maçka Residences brings together the latest trends in sports and fitness under one roof, giving Maçka Residences the opportunity to provide the widest
range of lessons and workouts. Featuring everything from traditional gym workouts and cardio-vascular to spinning, yoga, luxurious lounge with private meeting rooms, an eight
meter bronze indoor pool and more, Luxury Fitness has everything you need to create a whole new you. With the latest and most popular Italian designed Technogym workout
equipment, exclusive personal training equipment, experienced and committed personal trainers and outstanding service, Luxury Fitness brings a whole new dimension to your
fitness center experience.

İstanbul’un Seçkin Buluşma Noktası
Maçka Residences Restaurant, Café, Bar
Muhteşem İstanbul Boğazı ve tarihi yarımada manzaralı İstanbul’un seçkin buluşma noktası Maçka Restaurant, farklı damak tadı ve zevklere cevap vermek için özel olarak tasarlandı.
Her biri alanında uzman deneyimli şefler, en yüksek standartlarda hazırlanmış dünya ve Akdeniz mutfağından çok özel tatlar, zengin şarap menüsü ve muhteşem Boğaz manzarası
eşliğinde kusursuz bir sunum... Yemek kültürüyle zevki bir araya getiren Maçka Restaurant’ta en orijinal malzemelerle hazırlanan sofistike lezzetler, dünya mutfağının enfes
klasikleriyle bir arada. Maçka Restaurant, her zaman en iyisini talep eden gurmelere, başka hiç bir şeyle değişmeyecekleri eşsiz bir lezzet deneyimi sunmak için Maçka Residences.

Maçka Residences Restaurant, Café & Bar
Istanbul’s Newest Place to See and be Seen
With its stunning views of the Bosphorus Straits and Istanbul’s fabled Old City, the Maçka Restaurant has been specially designed to appeal to a range of tastes and preferences.
Talented chefs prepare choice selections from the best of international cuisine along with the finest Mediterranean classics, served to the accompaniment of a wine list featuring
a carefully chosen selection of outstanding vintages whose flavor could be enhanced only by the Maçka Restaurant’s superb vista accross land scaped gardens towards
the Bosphorus. Featuring sophisticated fusion flavors prepared using the finest original ingredients and the unquestioned classics of international cuisine, Maçka Restaurant
combines fine dining and casual luxury in a style all its own. For gourmets who expect nothing less than the best, Maçka Restaurant brings the world’s most enticing and original
flavors to Maçka Residences.

Yeni, Büyüleyici ve Sofistike Bir Yaşam
Zamanın ötesinde tasarım anlayışı, eşsiz konumu ve nefes kesen manzarasıyla yeni bir yaşam başlıyor Maçka’da.
Maçka Residences’a adımınızı attığınız ilk andan itibaren sofistike bir dünyada buluyorsunuz kendinizi. Giriş katında bulunan en seçkin tasarımcılar
sıradışı tasarımlarıyla hayatınızı renklendiriyor. Maçka Residences, yüksek beklentilere sahip sakinlerine, yeni, muhteşem bir hayat sunuyor.

A New, Enchanting and Sophisticated Lifestyle
Timeless design… Unrivalled location… Breathtaking views of the Bosphorus… A new way of life has been brought to Maçka.
From the moment you first set foot in Maçka Residences, you find yourself in a world of exceptional sophistication. On the ground floor, distinguished
designers add color to your life with their striking creations. A world-class spa and salon purifies and beautifies your world. Maçka Residences offers
its discerning residents a new and distinctive lifestyle.

Maçka Residences Ticari Alanları
Ticari alanlar, Maçka Residences kulelerinin altındaki üç podyum katında yer almaktadır.Birbirinden bağımsız ticari ünitelerin büyüklükleri, bağımsız katlarda 4.763 m2’ye varan ve
otopark hizmeti sağlayacak şekilde, 155 m2 ile 16.320 m2 arasında çeşitlilik göstermektedir. Alanlar, perakendeden ofislere kadar farklı çeşitlilikte kullanımlar sağlayabilmektedir.
Ticari alanlarda ayrıca, lüks bir Spa ve Fitness merkezinin yanında çok sayıda kafe ve restoranlar da bulunmaktadır. Bu verimli alanlar, inanılmaz bir çalışma ortamı sunan güzel
peyzajlı bahçelere ve Boğaz manzarasına karşı konumlanmıştır.

Maçka Business Center
The commercial space is arranged over three podium floors beneath the Maçka Residence towers. The individual commercial units range in size from approximately 155 m2 to
16,320 gross m2, with individual floor plates as large as 4,763 m2 and excellent car parking provision. The space can provide for a variety of uses from retail to offices. There
is also provision for a number of restaurants and cafés, as well as a large luxury Fitness and Spa center. This efficient space looks out across the beautiful landscaped gardens
and down towards the Bosphorus presenting an amazing business setting.
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