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HBS Boutique Hotel & Restaurant, "Doğanın Kalbi Sizinle"
mottosu ile, 13 Mart 2021 tarihinde, İstanbul Polonezköy’de,
bir aile işletmesi olarak, hayatı bizim gibi keşfetmeyi seven
misafirlerine, kapılarını açtı.

Otelimiz, bir hayali gerçekleştirmek adına, 17 ülke ziyareti,
doğa gezileri, binlerce sunum tadımı sonrası, kendi işletmesini
açmaya karar veren, Etkinlik Ajansı sahibi, gezgin bir aile
tarafından kuruldu.

Ekip olarak, çıktığımız bu yolda, ilk yıl ından itibaren bölgenin
tercih edilen şık, elit, lezzet ve etkinlik duraklarından biri oldu.
Bu şirin durak, gri şehir İstanbul'a, sadece 15 dk mesafede,
bambaşka yeşil bir dünyada sizi bekliyor.

Lokasyon olarak, Kavacık ve Çekmeköy'e 15 dk, Polonezköy'e
sadece 3 Dk mesafededir.

Yeşillikler içinde, doğa ve havuz manzaralı, konforlu ve keyifli
odalarımız da konaklama yaparken, Hatay'ın 1.200 yıllık
ağaçlarından toplanmış, tamamen doğal zeytin yağı, Gönen
yöresi doğal besi etlerimiz ve özel hasat baharatlarımız ile
hazırlanmış Antakya mezelerimiz, özel mutfağımızda,
şefimizin ellerinde renkleniyor.

Ayrıca, 22 Yıllık Etkinlik Organizasyon
tecrübemiz ile kurumsal markalarımızın
etkinlikleri ve çiftlerimizin düğünlerin

de ise çok özel anları sizler için
hazırlıyoruz.

DOĞANIN KALBİNİ
KEŞFET



2021 Yılında tamamını yenilediğimiz otelimizde, özel
misafirlerimizi ağırlamak için 13 Oda bulunmaktadır.
Kendi uyumak istediğimiz odaları sizler için tasarladık.
Avangarde odalarımız yok ama Eco Sisteme uyumlu,
hijyenik, keyifli, huzurlu ve konforlu odalarımızda sizleri
güzel sabahlara taşıyoruz.
Odalarımızın, hepsi başta huzur, doğa ve havuza
bakmaktadır.
Oda m2 leri min 24 m2 olup, en büyük teraslı bahçe süit
odamız 46 m2dir.
Tüm odalarımızda, ailemizin parçası HK ekibimizin emekleri
ile yüksek hijyen sağlanmaktadır.
Odalarımızda,
High Comfort yataklar ( 90x200 ve 180x200 ), LED TV,
telefon, saç kurutma makinası, Wc, duşakabin, havlu servisi
ve hijyen kitleri standart servis olarak sunulmaktadır.
Konaklamanız boyunca 7/24 Oda servisi ve resepsiyon
hizmeti verilmektedir.

Tüm konaklamalarınızda, kuşlarımızın sesi, kurbağalarımızın
seremonisi ve doğal yaşam rüzgarı sizlere hediyemizdir.

DOĞANIN KALBİNDE
KONFOR



Doğanın Kalbi, size pek çok aktivite imkanı vermektedir.
Konaklamanız boyunca, bölgede yapabileceğiniz pek çok
aktivite hemen yanınızda.

Polonezköy Gezisi ( 5 Dk )
ATV Tour ( 5 Dk )
Doğa Yürüyüşü ( 3 Dk )
Doğanın kalbinde her yerde yapabileceğiniz bu aktiviteyi,
Polonezköy Tabiat Parkı Doğal Parkurunda mutlaka
yapmanızı tavsiye deriz.
Doğal Ürünler Pazarı ( 3 Dk )
At Biniciliği ( 5 Dk )
Zipline ( 10 Dk )
Hayvanat Bahçesi ( 10 Dk )
Kara Kiraz Koyu Plajı ( 17 Dk )
Riva Plajı ( 19 Dk )

DOĞANIN KALBİNDE
AKTİVİTE



Gastronomi şehri, Antakya’lı bir aile olarak hazırlandığımız
mutfağımızda, tüm ürünlerimizi, sezonunda, Antakya’dan özel
olarak getirerek, sizlere sunmaktayız.

Et grubumuz ise Gönen yöresi doğal besi olması sebebi ile
damaklarınıza bir ömür unutulmaz lezzet bırakacaktır.

Antakya yöresi mezelerimiz masanızda, her yudumunuza eşlik
etmek için görevlendirildi. Meşhur Hummus, Cevizli Biber,
Abagannuş gibi mezelerimizi yemden bizce ayrılmayın.

Hafa sonu keyfinizi katlayacak kahvaltımız ise serpme veya açık
büfe olarak sizlere sunulmaktadır.

İster Alacarte, ister size özel BBQ olarak hizmet alabileceğiniz
tesisimiz, her şekilde servise hazırlanmış, eğitimli ve sağlıklı
personellerimiz eşliğinde sizinle.

Yeşilin ortasında, mavinin yanında, bireysel ve gruplarınızda, ister
kapalı restaurantımıza, isterseniz açık restaurantımıza haftanın her
günü bekleriz.

Pool Restaurant ( Açık ) 120 Kişi
Gala ve Davet ( Açık ) 300 Kişi
Panoramic Restaurant ( Kapalı ) 60 Kişi

DOĞANIN KALBİNDE
LEZZET



2021 yaz sezonunda, bölgede kurumsal markaların en çok talep
ettiği tesis olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Havuz başı, şık ve keyifli bahçemizde ağırladığımız kurumsal
dostlarımızdan aldığımız yüksek memnuniyetler ile yolumuza
devam ediyoruz.

22 Yıldır Etkinlik Ajansı olarak hizmet veren şirketimizin, kurumsal
etkinliklerde, planlama, acil kriz yönetimi, talep ve beklentilere
hakim olma özelliği ile sizlerin kendinizi güvende hissetmenizi
sağlıyoruz.

Kış dönemi için, 60 kişilik Panoramic Restaurant bölümümüzde, şık,
sıcacık ve keyifli buluşmalara ev sahipliği yapıyoruz.

Peki Sizler için Neler Yapabiliyoruz?
- Outdoor Butik Lansman Çalışmaları

( Açık Alan Oturma Düzeni 220 Kişiye kadar. Kokteyl 300 Kişi )
- Açık Alan Toplantı Organizasyonu ( 120 Kişiye Kadar )
- Kapalı Alan Butik Toplantılar ( 30 Kişiye Kadar )
- Şirket Motivasyon Etkinlikleri
- Şirket içi tematik partiler ( Yılbaşı, yıl dönümü, özel gün vb.)
- Grup Yemekleri ( Kahvaltı, Brunch, Akşam Yemekleri )
- Şirket içi Takım Çalışmaları

DOĞANIN KALBİNDE
KURUMSAL AKTİVİTE



Davetlerinize şık dokunuşlar…

Şık misafirlerimizi ağırlamak, onların en özel anlarına ev sahibi
olabilmek kadar keyifli ne olabilir ki?

Panoramik Orman manzarası, havuz başı, hemen yanı başımızda
akan bir dere, gökyüzü ve yıldızlar… Hepsi o gece sizin için orada!

Gülen yüzler, alkışlar, ışıltılı bir gece ve sonunda aldığımız tebessüm
ile teşekkürler ise bizim!

Kendinizi villanızın bahçesinde hissedeceğiniz davetinizde, her şey
istediğiniz gibi olacak.

DOĞANIN KALBİNDE
DÜĞÜN& DAVET



DOĞANIN KALBİNDEN



DOĞANIN KALBİNDE
BEKLİYORUZ
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