
W İstanbul Beşiktaş’ta Akaretler Sıraevler’in 
çağdaş başyapıtıdır. Birinci dereceden tarihi 
eser olan Akaretler, Osmanlı’nın ilk toplu konut 
projesi olarak hayata geçti. Sultan Abdülaziz 
Dolmabahçe Sarayı’nın üst düzey çalışanları 
için lojman yapılmasını emredince, Akaretler 
Sıra Evleri 1875’de Dolmabahçe’nin mimari 
Sarkis Balyan tarafından inşa edildi.

Modern ve zarif bir kentin simgesi olan Sıraevler, 
İstanbul’un birçok cazibe merkezine, sadece 
birkaç dakika uzaklıkta olup eskinin yeni ile, 
tarihin modern ile buluşmasına tanıklık 
etmektedir.  W İstanbul’un yanısıra Akaretler 
Sıraevler projesinde Akaretler Rezidansları, 
ofisleri, dizayn ve  sanat galerileri ile cafe ve 
restoranlar yer almaktadır.

MİSAFİR ODALARI 
Toplam 140 Misafir odası: 46 Wonderful, 15
Spectacular, 8 Marvelous, 28 Fabulous, 
12 Mega, 15 Studio Suit, 11 Fantastic Suit, 1 Spa 
Studio Suit, 1 Marvelous Suit, 1 Cool Corner Suit, 
1 WOW Suit, 1 Extreme WOW Suit.

Akaretler Sıraevler’in orijinal mimari yapısından 
dolayı W İstanbul’da müstakil kabana, bahçe 
veya terası olan birçok değişik oda tipi mevcut. 
Bütün odalarda olan özellikler: 350-iplikli keten 
dokumalı, kaz tüyü  yorganlı ve kuştüyü 
yataktan oluşan özel W yatağı - Bliss banyo  
ürünleri - spa bornozları, saç kurutma makinası 
- oda içerisinde  özel misafir Elektronik soketli 
kasa - geniş boyutlu çalışma masası - 32” LCD 
TV - iPod dock bağlantılı Bose Wave Radyo 
- DVD - odada sinema keyfi - caller ID/
telesekreter - kablosuz  internet - konferans 
özelliklerine sahip çift hatlı
telsiz telefon – Mix Bar ve minibar - engelli
odası - yangın alarm - sigara içilmeyen odalar.

WOW SUITE 
Ünlü Türk tasarımcı Mahmut Anlar tarafından 
tasarlanan WOW SUIT, burada sonsuza kadar 
kalabileceğiniz bir mekan hissini vermektedir. 
Yedi metre yüksekliğindeki tavanı ve uzun 
pencereleriyle bu suit; asma katta bulanan 
yatak odası, kişiye özel oturma odası, bulunan 
yemek odası, mutfağı, banyosu ve misafir 
banyosu, lüks ve modern eşyalarla döşenmiş, 
tüm zevklere hitap eden havadar bir dublekstir. 
Farklı özelliklere sahip bu yatak odasında spa 
banyosu, büyük bir masaj duşu ve sayvanı olan 
W imzalı bir de yatak bulunmaktadır. Lüks 
donanımlarla tasarlanmış oturma odasında ise 
Bang & Olufsen stereo sistemi, iPhone istasyonu 
ve 42” LG LCD flat screen TV yer almaktadır.

COOL CORNER SUIT 
Kendinizi yepyeni ve kocaman Cool Corner 
Suit’e atın ve arkanıza yaslanın!
Odanızda kafa dinleyip, yine kendi 
salonunuzun keyfini sürün! Ardından, göz 
kamaştıran Boğaz manzarasını seyrederek, 
balkonunuzda kokteylinizi yudumlayın!
Daha geniş bir alana mı ihtiyacınız var?
Merak etmeyin. Sadece size özel ekstra 158,5 
m2 alanı da sizin için sunuyoruz. Cool Corner 
Suit (74 m2), Studio Suit’le (46m2) beraber, Mega 
Room’u da kapsayarak (38,5m2) size 3’u bir 
arada suit imkanı sağlıyor! Tüm odaların 
kendine ait balkonları ve özel alanları da 
mevcut.
Modern ve sofistikenin buluştuğu yer! Tamamen 
kişiye özel ayrılmış bu 3 suit’i alın ve içinde 
kendinizi kaybedin!
Kendinizi yepyeni ve kocaman Cool Corner 
Suit’e atın ve arkanıza yaslanın!

EXTREME WOW SUITE
En üst katta yer alan rock yıldızı suit! Kendi
katınıza özel bir şekilde ulaştığınızı hayal 
edin...
Boğazda güneşin batışını izlerken terasınızda
rahatladığınızı hayal edin... Görkemli yemek
odası ve barın yer aldığı bu bölümde sizin 
için özel olarak hazırlanmış kokteyl ile
karşılanacaksınız. Özel Türk hamamlı 
odanızdaş ampanyanızı keyifle yudumlayın. 
EXTREME WOW SUIT, görkemli tavan 
penceresi sayesinde gündüzleri güneşle 
dolar; akşamları ise yıldızlarla dolu gökyüzü 
seyredilebilir. Dinlenme odasındaki iki farklı 
yaşam alanı; teknoloji harikası eğlence 
merkezi - DJ Kabin, 42” LG full HD led TV.

WHATEVER/WHENEVER
W İstanbul’un hizmet anlayışı ve felsefesi olan 
Whatever/Whenever® “ne isterseniz/ne 
zaman isterseniz”, tüm misafir etkileşimini, her 
misafir arzusunun yerine gelmesi prensibi ile 
ele alır.

SERVİS VE HİZMETLER
FIT spor salonu, Day Spa,  24 saat Odada 
Yemek Keyfi, kuru temizleme, vale servisi, 
ekspres check in/check out, Bakıcılık hizmeti 
P.A.W. (Evcil Hayvan Kabulu).

W LOUNGE YEME & İÇME
W İstanbul, farklı bir damak tadına sahip
kişiler için bir liman görevi görür ve yeni
dostluklar için iştah açar. W Lounge 
misafirlerin sosyalleşebildiği, dinlenebildiği 
ve enerjilerini yükselen bir ritimle şık bir 
sığınakta geri kazanabildikleri, yeni ve havalı 
karışımları tadabildikleri, uzmanca 
hazırlanmış kokteyllerin ve şefin özel 
yemeklerinin tadına varabildikleri bir yerdir. 

TOPLANTILAR VE 
ORGANİZASYONLAR 
W İstanbul Studios yaratıcı tasarımı son 
teknoloji ile buluşturuyor.  Toplam 340 
metrekarelik W Istanbul Studios yaratıcı 
yaklaşımı ve yenilikçi tasarımı ile toplantıları 
şaşırtıcı ve sürprizlerle dolu keyfe 
dönüştürüyor. Markanın toplantılara özel 
olarak tasarlamış olduğu özgün set-up 
konsepti Sensory® Set up görsel ve işitsel tüm 
duyulara hitap ediyor. Aynı zamanda 
toplantı içeriğinde hazırlanan değişik Wish 
Workshops alternatifleri yogadan yemek 
derslerine kadar sayısız ilgi alanına hitap 
ederek, toplantıları unutulmaz kılıyor. 
Markanın sıradışı kahve molaları, aktiviteleri 
tüm katılımcılar için eğlenceli olduğu kadar 
faydalı olup toplantılarınıza yeni bir soluk 
katıyor.  

STARWOOD PREFERRED GUEST 
PROGRAMI
Ödüllü Starwood Preferred Guest Programı 
ve SPG.Pro’nun keyfini çıkartmaya devam 
edin. Toplantı ve etkinlik koordinatörleri, 
kurumsal ve tatil amaçlı seyahat eden 
profesyoneller ve yönetici asistanları SPG 
hesaplarıyla yaptıkları her rezervasyon’da 
Starpoints ve profesyonel konaklama’da elit 
statusu hakkı kazanabilirler!

HOŞGELDİNİZ. ŞEHRİN 
MERKEZİNDE TARİHİ 
AKARETLER SEMTİNDE, 
KAFELER, SANAT & 
TASARIM GALERİLERİYLE 
ÇEVRELENMİŞ OLAN 
W İSTANBUL; MODANIN 
KALBİNİN ATTIĞI 
NİŞANTAŞI’NDAN CAZİBELİ 
BEŞİKTAŞ SEMTİNE DOĞRU 
İNEN YOKUŞTA 
KONUMLANMAKTADIR. 
TARİHİN, KOZMOPOLİT 
YAPISI İLE BÜTÜNLEŞTİĞİ 
BU YERDE; DÜNYA MUT-
FAKLARI İLE YARATICI 
KOKTEYLLER, 
OSMALI’NIN GÖZ 
KAMAŞTIRICI RİTİMLERİ İLE  
BULUŞMAKTADIR.
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KAHVE BAR

FUAY
E

Studio 1 7 x 5                    2,95      35              30            20    20                    30         16                     18  
   

Studio 2  7 x 7                    2,95      49              40            25    18                    40         16                     15 
   

Studio 1 & 2 7 x 12                    2,95      84              70            48    30                    75          40                     28  
 

Studio 3  5.5 x 15                    2,95 - 4      83              85            60    42                    70         48                     40  
   

Studio 4 6.5 x 13                    2,95 - 4      85              85            56    38                    70         48                     35  
  
Fuaye	 16	x	3	 																			2,95	 					48	 													•	 	 											•	 	 		•	 																			35	 								•																																•	 	  
   
Kahve Bar	 4	x	10	 																			2,61	-	3,65	 					40	 													•	 	 											•	 	 		•	 																			45	 								•																																•	 	
 

STUDIO PLANI

Salon      Boyut (m)               Tavan (m)      M2             Tiyatro Düzeni           Sınıf Düzeni   Konferans              Resepsiyon         Banket              U-Düzeni
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