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Şehir hayatının, yoğun iş temposunun yarattığı günlük stresten ve zihinsel yorgunluktan kurtulmanın
en güzel en sağlıklı yolu Fit Life SPA & Health Center’dan geçiyor. Sağlıklı yaşam kültürünü merkezine
alan, bedensel ve zihinsel zindeliğiniz için her detayın düşünüldüğü Fit Life SPA & Health Center, sizi
ayrıcalıklı ortamına davet ediyor.
Kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, spor sonrası size enerjinizi yeniden
kazandıracak Vitamin Bar’ın yanında, beden ve ruh zindeliğini bir arada yaşayabileceğiniz daha pek çok
olanak Fit Life SPA & Health Center’da sizi bekliyor.
The best and the healthiest way of breaking out of the daily stress of city life and busy work schedules
is through Fit Life SPA & Health Center, where you can recover from mental fatigue faster. We invite you
to the privileged environment of Fit Life SPA & Health Center where healthy living is the foundation and
everything is specially designed to boost your mental health.
Indoor swimming pools, gyms, sauna and steam rooms as well as a Vitamin Bar packed with healthy
drinks for post work-out rejuvenation are only a few of facilities in Fit Life SPA & Health Center that cater
to both your physical and mental wellness.

Sağlıklı yaşamın
keyfini çıkarın!
Enjoy a healthy
lifestyle!
Elite World Istanbul / Elite World Prestige

Elite World Business / Elite World Europe / Elite World Van

SWIMMING

Yüzme

Kalite ve hijyen standartları özel olarak belirlenen,
misafirlerimize yaz-kış kullanım imkanı sunan kapalı
yüzme havuzlarımızda form tutmanız için her şey hazır.

Swimming

Maintained to the highest quality and hygiene
standards, our indoor swimming pools are
well-equipped to serve our guests year-round.

FITNESS

Fitness

Son teknoloji ile donatılmış spor ekipmanlarının
yer aldığı dinginlik veren harika bir atmosferde,
deneyimli fitness antrenörlerimiz eşliğinde sağlıklı ve
formda bir görünüm sizleri bekliyor.
For a fit and healthy physique, we welcome you in a
quiet environment supported with high technology
fitness equipment and experienced trainers.

REFORMER PILATES
PERSONAL TRAINING

Reformer Pilates / Personal Training

Bedeni ve zihni rahatlatan pilates için en doğru ortamı
sunarken sizi yalnız bırakmıyoruz. Uzman pilates
eğitmenleri eşliğinde grup derslerine katılabileceğiniz
gibi talep ederseniz sadece kişiye özel pilates
derslerinden de yararlanabilirsiniz.
We offer the perfect environment for assisted pilates
for your mental and physical relaxation. You can either
participate in group classes guided by our experienced
pilates instructors or enjoy one-to-one customized
pilates sessions.

TURKISH BATH

Hamam

Günün bütün yorgunluğunu unutun. Osmanlı hamam
kültürünü yansıtan Türk hamamında, el yapımı eskitilmiş
mermer mozaiklerin ve Osmanlı çinilerinin arasında
kendinizi keyifli ve huzurlu bir yolculuktaymış gibi
hissedeceksiniz.

Turkish Bath

Recharge your batteries and unwind. Inspired by the
Ottoman bath culture, our Turkish Bath makes you feel
like you are on a pleasant journey on hand-made aged
marble mosaics and Ottoman tiles.

SPA

SPA

Hem bedensel hem de zihinsel bir rahatlık sunan spa
merkezimizde, kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar
iyi hissedeceksiniz. Sessiz, huzur dolu bir ortamda
rahatlığın keyfini çıkarırken dilerseniz size özel pek çok
masaj seçeneğinden de yararlanabilirsiniz.
Designed to offer both physical and mental relaxation,
our spa will make you feel like better than you ever
did before. You can choose from multiple massage
services while enjoying yourself in a quiet, peaceful
atmosphere.

SAUNA

Sauna

Bütün yorgunluğunuzu unutacağınız, bedensel olarak
yenileneceğiniz saunayla günü keyfe çevirin. Ayrıca spa
merkezimizdeki kar çeşmesiyle, bağışıklık sisteminizi
güçlendirebilir, cildinizi sıkılaştırarak daha pürüzsüz
bir görünüme kavuşabilirsiniz. Buhar odası ve şok
duşlarıyla da gününüzü renklendirebilirsiniz.
Enjoy our sauna where you can relax and release the
day’s stress and let your body recover. You can also
use the snow fountain in the spa to strengthen your
immune system and improve the elasticity of your skin
for a smoother look. You can spice up your day with
the stream room or shower shocks.

Elite World Europe Hotel
Basın Ekspres Caddesi No:4 Halkalı, Küçükçekmece / İstanbul
Tel: +90 212 404 05 50
Elite World Business Hotel
Gültepe Mah. Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1 Florya E5 üzeri / İstanbul
Tel: +90 212 411 46 06
Elite World İstanbul Hotel
Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Cad. No:42 Taksim / İstanbul
Tel: +90 212 313 83 28
Elite World Prestige Hotel
Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Caddesi No:40 Taksim / İstanbul
Tel: +90 212 297 13 13
Elite World Van Hotel
Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Bulvarı No:67 Merkez / Van
Tel: +90 432 484 11 35

