YOTEL ve YOTELAIR İstanbul Havalimanı, kapılarını açtı
Havalimanı ve şehir otelciliğinin dünyadaki en çağdaş markalarından YOTEL’ in Türkiye’deki ilk
işletmesi İstanbul Havalimanı’nda kapılarını açtı. Terminalin iki ayrı kısımda, toplamda 451 kabin
(oda) ile hizmet verecek olan YOTELAIR ve YOTEL İstanbul Havalimanı, kapasite açısından
dünyadaki havalimanı otelleri sıralamasında ilk üçe giriyor.
İstanbul, 05 Nisan 2019- YOTEL İstanbul Havalimanı, uyarlanabilir modern tasarımı ve teknoloji ile
misafir deneyimine odaklanmış yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Londra, Amsterdam, Paris, New York,
Boston, San Francisco, Washington ve Singapur’da faaliyet gösteren İngiltere merkezli hızla büyüyen
YOTEL, dünyanın en yenilikçi konaklama deneyimi sunan markası olarak tanınıyor.
2023 yılında dünyadaki YOTEL sayısı 60’a ulaşacak
YOTEL’ in dünya çapındaki faaliyetleri hakkında da bilgi veren YOTEL Global CEO’SU Hubert Viriot, şu
anda dünyada 9 otelle hizmet verdiklerini belirterek “Hali hazırda devam eden projeler arasında kısa
bir süre önce açılan San Francisco’nun yanı sıra bir hafta sonra açılacak Singapur Changi
Havalimanı’ndaki YOTELAIR ve Londra Clerkenwell, Dubai, Edinburgh, Miami, Amsterdam, Glasgow,
Porto, Long Island City, Cenevre, Park City (Utah) ve Güney Kalifornia’da Mammoth’da olmak üzere
yeni şehir otelleri yatırımları bulunuyor. YOTEL, 2021 yılında dünya çapındaki otel sayısını 29 otele,
2023 yılında ise 60’a çıkarmış olacak. YOTEL İstanbul Havalimanı’nın başarısı, İstanbul’da ve
Türkiye'nin diğer büyük illerinde gelecek yatırımlaımız açısından son derece büyük öneme sahip.
Türkiye’de büyümeyle yakından ilgileniyoruz” dedi.
Açılışa ilişkin, YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, YOTEL’ in Türkiye faaliyetleri
ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’deki ilk işletmemizi bölgenin hava trafiğini büyük ölçüde
artıracak olan İstanbul Havalimanı’nda açmış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyor, bu yolculuğun
bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde %80 doluluk oranına
erişeceğimizi umuyoruz.
“YOTEL Istanbul Havalimanı, Türkiye'de gördüğümüz en büyük havaalanı oteli yatırımıdır. Modern
küresel ve yerel yolcunun değişen ihtiyaçlarını anlamak, bizim için son derece önemlidir. Günümüz
dünyasında hayat çok hızlı akıyor ve insanlar kendi akışlarını oluşturmayı tercih ediyorlar. Zamanı
doğru kullanmak ise oldukça önemli hale geldi. Konuklarımıza daha hızlı aksiyon alabilecekleri
değerli zamanlarından tasarruf sağlayabilecekleri ve kendi akışlarını yönetebilecekleri yeni yöntem
ve çözümler sunabilmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. YOTEL olarak, misafirlerimizin hem
havayolunda hem de kara tarafındaki bölgelerde akıllı tasarımlarımız ve yüksek teknolojiyi sunuyor,
misafirleimize kesintisiz bir şekilde yaşamlarını sürdürme özgürlüğü veriyoruz.
Günümüzde, yaşadığımız çağda tüm modern gezginlerin kesintiye uğramadan daimi şekilde
bağlantıda olma, birlikte çalışma, ortak alanlarda rahatlama ve bu amaçlara yönelik özel olarak
tasarlanmış alanlarda arzu ettikleri anda işten, eğlence ve dinlenceye geçiş imkanı tanıyan
ortamlara yönelik evrensel bir talebi bulunuyor. YOTEL'de biz sadece bu ihtiyaçları karşılamakla
sınırlı kalmıyor aynı zamanda tüm bu talepleri beklentilerin de üzerinde karşılayarak misafirlerimize
ağır fiyat etiketi ile sunmadan deneyimletmenin gururunu yaşıyoruz.
Son dönemde seyahat edenler için en öncelikli hale gelen unsurlar arasında ‘uyku kalitesi, duşlar,
damak tadlarına hitap eden yemekler ve 7/24 kesintiye uğramadan bağlı kalma ve şarj imkanı
bulma’ yer alıyor. Seyahat esnasında bile formda kalabilme arzusu ise lüksün yeni tanımı
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kapsamında görülüyor. YOTEL'de konaklayan misafirlerimiz
arasında farkına vardığımız bir diğer özellik ise; YOTEL imzası taşıyan ortak alanlarda kendi yaşam
biçimleri ve yaklaşımları ile benzerlik gösteren diğer gezginler ile bir arada bulunarak bir topluluk
oluşturmaktan hoşnut olduklarına şahit olmamızdır. ”
Terminal içerisinde iki ayrı kısımda toplam 451 oda
YOTEL'de tasarımımız minimalist, biraz fütüristik, yerel dokular ve teknolojiden ilham alan bir tarz
bütünlüğüne sahiptir. Ancak, her şeyden önce tasarımda ortaya koyduğumuz unsurların pratik ve
konforlu olmasını ve konukların tüm ihtiyaçlarını karşılamasını hedefleriz. Bütün bu unsurlar kusursuz
bir konaklama deneyimi sunabilmek için YOTEL İstanbul Havalimanı’nın uyarlanabilir toplantı ve çok
işlevli kamusal alanlarına, şık kabinlerine ve teknolojinin entegre edildiği tüm uygulamaların
tasarımlarına yansıtılır.
İstanbul Havalimanı içerisinde kara tarafında 277 oda (kabin) ile YOTEL Istanbul Havalimanı, hava
tarafında 174 oda (kabin) ile YOTELAIR; Premium ve First Cabin'den VIP Suites'lere kadar toplamda
451 oda (kabin) ile hizmet veriyor. Bora Goymen; “Konuklarımız için kapsayıcı, çok işlevli bir ortam
oluşturuyoruz. YOTEL’in kapıları herkese açık olmakla birlikte, sabah erken uçuşu olanlar, uzun transit
uçuşları olanlar ve hatta havaalanında toplantısı olan yerli, yabancı misafirler için ideal konaklama
imkanı sunuyor.
Misafirlerimiz hangi yaşta olursa olsunlar dijital odaklı, bağımsız hareket etmeyi ve keşfetmeyi seven,
güvendikleri kişilerin bağımsız tavsiyelerine dayanarak bilinçli tercihler yapan, sürekli hareket halinde
olan, dışa dönük, evrensel görünüme sahip, kolayca iş ortamından eğlence/dinlenceye geçiş yapmaya
hazır kişilerden oluşuyor.
Hem YOTEL hem YOTELAIR ana terminal binası içerisinde çok merkezi ve erişimi rahat konumda
bulunduğundan, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat edenlerin yanı sıra havayolu ekipleri ve
havaalanındaki diğer işletmeler için de konaklama kolaylığı sağlıyor. Zamanını çok efektif kullanmayı
tercih eden, kendi akışını oluşturmaktan hoşlanan, vakti kıymetli, yüksek fiyat etiketinden kaçınan
konuklar için ideal adresiz. ” diyerek YOTEL ve YOTELAIR İstanbul Havaalanı Genel Müdürü Bora
Göymen sözlerine ekledi.
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YOTEL Hakkında
Birinci sınıf lüks seyahat konseptinden ilham alarak misafirlere odaklanarak tasarlanmış olan YOTEL, lüks otellerin
temel unsurlarını daha küçük, akıllı alanlara taşıyarak sunduğu ortak çalışma, toplantı, sosyal ve egzersiz alanları
ile benzersiz bir topluluk ortamı vaad eder. Premium Cabins, gençleştirici yağmur duşları ve SMART TV'ler, çoklu
güç- ve USB noktaları ve kolay bağlanabilirlik özelliklerine sahip YOTEL’in imzası ayarlanabilir SmartBed ™ 'i içerir.
YOTEL şu anda Londra Gatwick, Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle ve İstanbul
Havalimanı‘nda beş havalimanı oteli ve New York, Boston, San Francisco, Washington DC ve Singapur'da beş şehir
merkezi oteli işletiyor. YOTEL, Singapur Changi Havalimanı, Londra, Edinburgh, Glasgow, Cenevre, Amsterdam,
Miami, Dubai, Mamut, Park City, Porto ve New York Long Island City de dahil olmak üzere geliştirilmekte olan yeni
projelerle hızla büyüyor.
YOTEL’in ana hissedarları arasında Starwood Capital Group, Talal Jassim Al-Bahar Grubu, United Investment
Portugal ve Kuveyt Emlak Şirketi (AQARAT) bulunmaktadır.
YOTEL YO tarafından tasarlandı! Birinci sınıf seyahatten ilham alan kurucu Simon Woodroffe OBE, lüks havayolu
seyahati konseptini küçük ama lüks bir kabin anlayışına (www.yo.co.uk) dönüştürdü.
Daha fazla bilgi için www.yotel.com adresini ziyaret edin.
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