ULUSLARARASI TURİZM DEVİ STARWOOD, FAİK ÇELİK HOLDİNG ORTAKLIĞI İLE BURSAYA
GELİYOR.
Kentin gelişen bölgesi Mihraplı Park’ta kurulacak Bursa Sheraton ve Aloft Otelleri 2013
yılında hizmete girecek.
Faik Çelik Holding Mihraplı Park bölgesinde yapımına başladığı 5 ve 3 yıldızlı otellerin
işletmesi için Starwood Hotels & Resorts ile anlaşma imzaladı. Faik Çelik Holding’in ilk turizm
yatırımları olan 5 ve 3 yıldızlı iki otelin işletmesini Starwood üstlenecek.
2013 yılında hizmete girecek Bursa Sheraton ve Aloft otelleri kente yeni konaklama alanları
katmanın yanı sıra otelcilik anlayışına da yeni bir soluk getirecek. Büyükşehir Belediyesi
tarafından Odunluk Bölgesi’nde yaptırılan Yeni Kültürpak ile yeni stadyuma yakınlığıyla dikkat
çeken oteller, gelişen iş ve yaşam alanın ortasında, şehre toplam 300’den fazla yatak
kapasitesiyle hizmet verecek.
Türkiye’de şuan 5 otel işleten Starwood, Bursa’ya ilk adımını Faik Çelik Holding ortaklığıyla
Bursa Sheraton ve Aloft otelleri ile yapıyor. Bu anlaşmayı Starwood’un Orta ve Doğu Avrupa
boyunca devam eden büyümesinde heyecan verici bir adım olarak gören Starwood, Kültür,
sanayi, spor ve eğlence merkezleri ile gelişmekte olan bir metropol olan Bursa’yı ise
markalarımız için ideal bir yer” olarak tanımlıyor.
Oteller hakkında
Yeni Sheraton Bursa Oteli’nde 171 misafir, 47 executive, 10 suit oda bulunacak. Oteldeki
tüm odalarda SweetSleeper™ yataklar olacak. 2 restaurant, lobi ve bar, fitness Merkezi,
havuz ve spanın yer alacağı otelde büyük bir balo salonu, bekleme alanı ile 5 büyük
konferans salonu yer alacak. İş merkezi ve Sheraton imzalı Microsoft destekli Link@Sheraton
ile 1700 m2’den fazla ultra modern toplantı ve etkinlik salonları ise iş dünyası için yeni çekim
alanı olacak.
Aloft Bursa Oteli Haziran 2008’den bu yana açtığı 40’dan fazla otelle Aloft Otelleri küresel
olarak gelişirken, tarzı ile de konaklama endüstrisinde adından bahsettiriyor. Kendine has
mimarisi ve tarzı ile dikkat çeken Aloft Otelleri; Amerika, Kanada, Çin, Birleşik Arap
Emirlikleri, Hindistan ve Belçika ardından şimdi Türkiye’de ilk otelini Bursa’da açıyor. Aloft
Bursa Oteli markaya has özel tavanlar, büyük boy camlar, yüksek konforlu yataklar, duşlar ve
133 büyük odasıyla hizmet verecek.
Aloft ücretsiz internet imkanın yanısıra bilardo alanı ve modern döşenmiş iç mimarsiyle
konuklarına keyifli saatler yaşayacak. Otel içinde hizmet verecek w xyz barda misafirler
arkadaşlarıyla bir şeyler içebilecekler. re:chargeSM fitness merkezi misafirlerine stres atma ve

enerji depolama imkanı sunacak. Aloft re:fuel yiyecek içecek alanı ise 24 saat boyunca hızlı
ve atıştırmalık yiyecek-içecek servisi yapacak.
Starwood Hotels & Resorts Türkiye’de üçü İstanbul’da olmak üzere - W Istanbul, Sheraton
Istanbul Maslak ve Sheraton Istanbul Atakoy - toplam 5 oteli ile faaliyet gösteriyor. Şirket
aynı zamanda Sheraton Ankara Oteli & Kongre Merkezi işletiyor ve bu yıl içinde başkentte
Luxury Collection markasıyla bir otel daha açacak. Grup aynı zamanda, bu yıl sonunda Le
Méridien Istanbul Etiler otelini de hizmete sokmayı planlıyor.
Starwood Hotels & Resorts Worldwide hakkında; Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
Inc. 100 ülkede sahibi olduğu ya da yönettiği 1.025 tesiste 145.000 çalışanı ile dünyanın önde
gelen otel şirketlerinden biridir. Starwood Otelleri; St. Regis®, The Luxury Collection®, W®,
Westin®, Le Méridien®, Sheraton®, Four Points® by Sheraton ve yakın zamanda lanse ettiği
Aloft® ve Element SM markaları ile sektörde kendine önemli bir yer edinmiştir. Starwood
Hotels aynı zamanda yüksek kalite devre mülk resortların işletmeciliğinde öncü şirketlerden
biri olan Starwood Vacation Ownership, Inc.’nin de sahibidir.
Faik Çelik Holding Hakkında; Faik Çelik Holding; otomotiv, enerji, turizm, ısı ve sigorta
alanlarında iştirak şirketleri ile çokuluslu şirketlerden bireylere kadar çeşitlilik gösteren geniş
bir müşteri kitlesine, dünya kalitesinde hizmet sunmaktadır. Farklı şehirlerdeki iş
girişimleriyle 1750 kişiye istihdam sağlayan holdingimizin 2010 yılı cirosu 300 milyon
Euro’dur. Sac şekillendirme, kalıp tasarım ve imalatında lider konumda bulunan Beyçelik
Gestamp ile otomotiv yatırımlarını sürdüren Faik Çelik Holding, 2010 yılında FC Enerji ve
Gesbey şirketleri ile yenilenebilir enerjiye adım atmıştır. Profesyonel ortaklarla yeni
sektörlere yatırım yapan Holdingimiz, turizm sektöründeki ilk yatırımını ise Starwood
şirketiyle yapmaktadır. Faik Çelik Holding Grup Şirketleri; Beyçelik Gestamp, Çelikpan, EmarcÇelik, Gesbey, FC Enerji, Faik Çelik Turizm, Bursa Çelik Sigorta.
Daha fazla bilgi için www.faikcelikholding.com.tr

