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Hoş Geldiniz

39 Kalamış Marina Hotel & Restaurant & Bar, İstanbul 
Anadolu Yakası’nın kalbinde muhteşem marina manzaralı 
konumu, bulutların renklerle dansı ve yanı başındaki denizin 
sürekli değişen mavi-yeşil tonları ile huzurla kuşatılıyor. 

Eğlence mekânlarına, farklı etkinlik alanlarına yakın bir 
lokasyonda bulunan 39 Kalamış Marina, toplam 39 adet 
özenle hazırlanmış odaya sahip.

39 Kalamış Marina, şirket toplantıları ve özel etkinliklere 
(doğum günü, nişan, düğün, her türlü kutlama için) uygun 
özel bir mekân.

Sakin, rahat, samimi ve teknolojik imkânların tümüne 
sahip toplantı odalarımızdan yararlanmanın avantajlarını 
keşfedin.

39 Kalamış Marina’da hissedeceğiniz misafirperverlik, 
samimiyet, sanat, kültür, içtenlikle yoğrulmuş duygular 
ve İstanbul’un size sunduğu deneyimler eşliğinde 
keşfedeceğiniz tarih, eğlence ve kültürle çevrelenmiş 
mekanlar sizleri bekliyor.



Bizimle bir leyleğin özgür döngüsünde 
39 deneyimi hissetmeye hazır mısınız? 



Leylekler konaklayacakları yeri, enerjisine dikkat edip 
özenle seçerler. 

Dünyanın pek çok yerinde leylekler; insana yakınlığı, 
yuvayı, bağışlayıcılığı ve nezaketi simgeler. 

Ezop Masalları’nda anaç kimlikleriyle anlatılır, çocuk 
kitaplarında anne-babaya saygının örneğidir leylekler. 
Antik Yunan’da leylek kutsal bir varlıktır. 

Müslümanlar, her yıl göç yolları Mekke’den geçtiği 
için saygıyla bakar leyleklere. Evin çatısındaki leylek 
yuvasının; Almanya’da evi koruduğuna, Litvanya ve 
Ukrayna’da ise o eve ahenk getirdiğine inanılır. 

Yaklaşık 60’tan fazla ülkede posta pulu üzerinde motif 
olarak işlenmiştir. 

Feel the Hospitality 
Misafirperverliği Hisset

Dünya kültüründe leylekler, seyahati ve gezginliği 
simgeler.

Dünyanın çeşitliliğini ve renklerini yansıtan leyleğimizi; 
yuvarlak bir fırça simgeli döngümüze yerleştirdik.

Böylece leylek gezmeyi, seyahati hatırlatırken; sizi 
değişmeyen misafirperverlik döngüsünde ağırlamaktan 
mutlu olacağımızı ve tekrar beklediğimizi bilmenizi 
istiyoruz.

39 Kalamış Marina olarak siz değerli misafirlerimize, 
sanatsal figürler içeren bir leylek ile ‘hoş geldiniz’ 
diyoruz.



Feel the Art

Sanatçılar: David ARRANHADO & Miguel RODRIGUES & Serap ŞENOĞLU 



Sanat, insanı kucaklayan, renkleriyle iyileştiren, mutluluk 
ve huzur sağlayan en büyük şifacıdır. 

Yerel ve yabancı sanatçılarla çalışarak, sanatı ve 
sanattan gelen estetiği, güzelliği; yolu buradan geçecek 
herkesle paylaşmak ilk çıkış noktamız oldu.

Sanatın olumlu etkisinin gücüne ve ulaşılabilir olmasına 
özellikle dikkat ettik. 

Sanatçı: Şahin DEMİR 

Feel the Art
Çünkü sanat şifadır.



Sanatçı: Şahin DEMİR Sanatçı: Şahin DEMİR 



Lizbon’lu iki genç sanatçıyla yollarımız kesiştiğinde, 
sonucun bu kadar çarpıcı olacağını, herkesin kendisini 
özel hissedeceğini, ortak duygular yaratacağını 
düşünmemiştik.

Eylül 2019’da başlayan bu işbirliğimizde duvarlara, 
tavanlara değen her fırça darbesinde, renklerin gücüyle 
önceleri sadece taş olan binanın bir ruha büründüğüne 
şahit olduk. Bu durum sanatçının resim yapma coşkusunu 
da şahlandırdı. Zaman olsaydı bu ruhu her yere taşırdık.

Sevgili ressamımız David’in yeteneği, hayal gücü, 
“Şehirde Vaha - Urban Oasis” konseptinin hayatımıza 
girmesini sağladı, ilham kaynağımız oldu. Bu konsept, 
mekana yapılan çalışmalara çok yakıştı.

Alice Harikalar  
                     Diyarında!..
Kaybolmaya ve heyecanla yeni keşiflere hazır mısınız?

Sanatçı: Serap ŞENOĞLU



Heykel sanatçısı Miguel’in plastikleri metale dönüştürme 
yolculuğunda ortaya çıkarttığı heykelleri görünce,  
39 Kalamış Marina’da bu eserlerin yer almasını tutkuyla 
istedik.

Restoranın duvarını kaplayan, adını melek kanatları 
koyduğumuz heykeli ve diğer eserleri herkesin beğenisini 
kazandı ve fotoğraf karelerinde yerini almaya başladı.

Sanatçı: Miguel RODRIGUES



Murathan Özbek ile yolumuz, Bodrum’da Siyah 
Beyaz Galeri’nin sergisinde kesişti ve otelin ruhuyla 
özdeşleşeceğini hissettik. 39 odanın içinde ve otelin 
koridorlarında fotoğraf sanatçısı Murathan Özbek’in 
eserlerini bir galeri titizliğinde sergiledik. 
 
Sonuç mu? Her şey olması gerektiği gibi yerini buldu ve 
mekanın ruhunu zenginleştirdi.

Feel the Creativity
Yaratıcılığı Hisset!..

Sanatçı: Murathan ÖZBEK 



39 Kalamış Marina’da yağlı boya resimleriyle yerel 
dört sanatçımızın eserleri bulunuyor. Gülcan Şenyuvalı, 
Şahin Demir, Seydi Murat Koç, Seçil Erel. Aydan 
Baktır’ın renklerle danstaki başarısını yansıttığı iki kadın 
büstü duvarımızda yerini aldı.

Restoran katından bir alt kata inerken yolunuz bir 
ormanın içinden geçiyor. Burada sizi David’in yarattığı 
orman, Miguel’in tavandan sarkan heykeli ve amatör 
heykeltıraş, sevgili Serap Şenoğlu’nun yaptığı Kırmızı 
Başlıklı Kız büstü karşılıyor; mutlu ve gülümseyen bir 
masal kadın...

Amaç sadece mekânı süslemek değil; biz sanatın 
ulaşılabilir, iyileştirici etkisini herkesle paylaşmak istedik.

Yenilikçi, huzur verici, çekici, mahallede olmanın verdiği 
güvenle; sade, yaratıcı, hoş sohbet, sosyal, samimi, lirik, 
aşk tadında, tutkulu; tasarımlarıyla paylaşımcı, özel, 
çevreciliğiyle kişilikli, şaşırtıcı deneyimlerle ilham verici, 
yenilikçi, lokal konumuyla nostaljik, keşfedici renkleriyle 
duygulara dokunan, havalı tarzıyla vaha gizeminde, 
misafirperver, eğlenceli ve neşeli, sıra dışı, sanatsal, 
lezzetli tatlarda, modern ve farklı kişiliğiyle sınırsız 
deneyim için buradayız.

Sanatçı: Seçil EREL



Sanatçı: Aydan BAKTIRSanatçılar: David ARRANHADO & Miguel RODRIGUES & Serap ŞENOĞLU 



39 Kalamış Marina Restaurant’ta, geleneksel yemek 
kültürümüzü yansıtan lezzetleri ve dünya mutfağını sizler 
için bir araya getiriyoruz.

Güne “39 Kalamış Kahvaltı” ile keyifli bir başlangıç 
yapmak, misafirlerimizin alışkanlıkları arasında yerini 
aldı.  

Feel the Taste 
Lezzeti Hisset!..





39 Kalamış Marina Bar, her mevsim farklı tatlarıyla, 
zengin içecek menüsüyle, 39 Kalamış Marina’ya özgü 
kokteylleriyle eşsiz deneyimler sunuyor.

Feel the Joy 
Eğlenceyi Hisset!.. 





Özel yemek davetlerinizi, açık hava toplantılarınızı ve 
organizasyonlarınızı arka bahçemizdeki yeşille donatılmış 
özel alanımızda yapabilirsiniz. 

Oasis Toplantı Odamız ile birleştirerek sizlere açık ve 
kapalı alan sunduğumuz bahçemiz, yaz/kış kullanımlar 
için uygun. 

Urban Oasis Konsepti ile

Sehirde Vaha

Duvar Ressamı: David ARRANHADO



Meeting Rooms



Teknolojik donanımlı ve farklı ayrıcalıklara sahip 3 
toplantı odamız, en seçkin ziyafetlere, toplantı ve 
etkinliklere cevap verebilen bir kapasiteye sahip.

Urban ve Oasis adlı 2 toplantı odamızı ayrı ayrı veya 
daha büyük gruplar için birleştirerek tek toplantı odası 
olarak kullanabilirsiniz.

Buluşmalarınıza uzman şefler tarafından hazırlanan 
geniş yelpazede menü seçeneklerimizle eşlik ediyoruz.

Feel the Efficiency 
Verimliliği Hisset!..



Urban ve Oasis toplantı salonlarımızın birleşmesiyle  
oluşan “Urban&Oasis Meeting” geniş grupları 
ağırlayacak kapasitesiyle ve açıkhava alanıyla 
etkinliklerinize ev sahipliği yapıyor. 

Urban & Oasis Meeting Room
Tiyatro düzeni: 70 kişi
Sınıf düzeni: 32 kişi
U düzeni: 35 kişi

Urban  & Oasis Meeting



Urban Meeting Room
Tiyatro düzeni: 40 kişi
Sınıf düzeni: 20 kişi
U düzeni: 18 kişi

Urban  Meeting



Oasis Meeting Room
Tiyatro düzeni: 25 kişi
Sınıf düzeni: 12 kişi
U düzeni: 15 kişi

Oasis Meeting



Otel bizim için sadece bir konaklama yeri değildir; 
paylaşmaktır, misafirperverliktir ve keyfin konforlu 
sunumudur.

Olur ya; bazen odaya girdiğinizde insanı ilk yalnızlık 
duygusu karşılar. Biz ise sizi karşılayanın odanın sıcaklığı 
ile sarıp sarmalanmanıza, yalnızlık değil de yakın bir 
dostunuzun evinde ağırlanma duygusunu hissetmenize, 
içinizde çağdaş sanatın iyileştiren güzelliklerini 
barındırmasına özen gösterdik.

Anılarınızda sanatın gücünü hissetmenize, farkınızı, 
yenilikçi tarzınızı sevdiklerinizle paylaşma isteğinize de 
aracılık ediyoruz.

39 Kalamış Marina farkını yaşamanız için sizleri 
bekliyoruz.

Feel the Attentiveness 
Özeni Hisset!..





Rooms



Eşsiz marina ve şehir manzarasına sahip 39 Kalamış 
Marina, ilk 3 katında 33, teras katında 6 odasıyla 
misafirlerini ağırlıyor. Teras katlarındaki odalar özel 
buluşmalar, partiler için ‘roof’ olarak kullanılabiliyor. 

Sanatın, huzurun ve konukseverliğin bütünleştiği 
odalarımızda, kişiye özel ev konforu ile modern hizmet 
anlayışını buluşturuyoruz.

Feel the Privilege 
Ayrıcalığı Hisset!..



Queen’s Room
Sıra dışı bir atmosferde, sıra dışı bir deneyim 
yaşamak isteyenler için Queen’s Room;

100 m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

•Kahvaltı Hizmeti

•Hoş Geldiniz İkramı

•Günlük Gazete

•Kahve Makinası

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Extraordinary
Sıra Dışılığı Hisset!..

Duvar Ressamı: David ARRANHADO



Queen’s Room Manzara



King’s Room
Konforu en kompakt şekliyle, Kalamış’ı bir solukta 
hissetmek isteyenlere King’s Room;

85 m2

•LCD HD TV
•Ücretsiz Kablosuz İnternet
•Kasa
•Işıklı Makyaj Aynası
•Çalışma Masası
•Kettle Makinesi (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)
•İklimlendirme
•Mini Bar
•Bornoz
•2200W Saç Kurutma Makinası
•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)
•Kahvaltı Hizmeti
•Hoş Geldiniz İkramı
•Günlük Gazete
•Kahve Makinası

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Passion
Tutkuyu Hisset!..



King’s Room Manzara



Terrace Loft
Şehir manzaralı, king yataklı Terrace Loft;

55 m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

•Ütü ve Ütü Masası

 

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Novelty
Yenilikçiliği Hisset!..

D
uv

ar
 R

es
sa

m
ı: 

D
av

id
 A

RR
A

N
H

A
D

O



Terrace Loft Corner
Şehir manzaralı, king yataklı Terrace Loft Corner;

55 m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

•Ütü ve Ütü Masası

 

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Warmth 
Sıcaklığı Hisset!..
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Terrace Room
Şehir ve marina manzaralı, teraslı, king yataklı  
2 adet Terrace Room;

2 adet / 25 m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

•Ütü ve Ütü Masası

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Limitlessness 
Sınırsızlığı Hisset!..



Marina Suite
Marina manzaralı, 1 yatak odası ve 1 oturma odalı, 
balkonlu, king yataklı, 3 adet Marina Suite;

3 adet / 40m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

 

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Sea 
Denizi Hisset!..



Marina Suite Manzara



Marina Deluxe Room
Marina manzaralı, king yataklı, 9 adet Marina 
Deluxe Room;

9 adet / 35m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

 

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Elegance 
Zerafeti Hisset!..



Marina Deluxe Room



Marina Deluxe Room



Deluxe Room
Şehir manzaralı, king yataklı, 12 adet Deluxe Room;

12 adet / 35m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

 

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

İstanbul’u Hisset!..

Feel the Istanbul 



Deluxe Room



Deluxe Room



Standart Room
Şehir manzaralı, twin yataklı, 9 adet Standart Room;

9 adet / 24 m2

•LCD HD TV

•Ücretsiz Kablosuz İnternet

•Kasa

•Işıklı Makyaj Aynası

•Çalışma Masası

•Kettle (Çay ve Kahve Çeşitleriyle)

•İklimlendirme

•Mini Bar

•Bornoz

•2200W Saç Kurutma Makinası

•Lüks Banyo Setleri (Atelier Rebul)

 

Talebe istinaden ücretli hizmetler

•Vale Hizmeti

•Çamaşır/Kuru Temizleme Hizmeti

Feel the Kalamıs 
Kalamış’ı Hisset!..



Marina Deluxe Room Manzarası



Duvar Ressamı: David ARRANHADO
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