We wish you a pleasant and safe journey.
Keyifli ve güvenli bir yolculuk geçirmenizi dileriz.

From Taksim
From Taksim, you can take a taxi to the hotel. If you prefer
using the metro, disembark at the fifth stop called “4. Levent”.
Mövenpick Hotel Istanbul is next to the metro station.

Taksim’den ulaşım
Taksi veya metroyu kullanabilirsiniz. Metroyu tercih ederseniz 5.
durak olan 4. Levent’te inebilirsiniz. Otelimiz metro istasyonunun
yanındadır.

From Istanbul Airport
• 30 - 40 minutes by taxi depending on the traffic (35 km).
• The Havaist shuttle is available at Istanbul Airport to Taksim
direction at several hours. Take off at 4. Levent metro stop. You
will be by the hotel. The trip will take nearly 75 minutes.

İstanbul Havalimanı’ndan
• Taksi ile trafiğin durumuna bağlı olarak yaklaşık 30 - 40 dakika
(35 km).
• İstanbul Havalimanı’ndan Taksim yönüne farklı saatlerde
Havaist servisi mevcuttur. 4. Levent metro durağında inmeniz
gerekmektedir. Oteli hemen karşınızda göreceksiniz. Yolculuk
ortalama 75 dakikadır.

Please be informed that only Istanbul Card can be used at the
Havaist shuttles. You can acquire Istanbul Card from the Havaist
bus stop at Istanbul Airport.

Havaist servislerinde sadece İstanbul Kart ile ödeme yapılmaktadır.
İstanbul Kartı, Havaist’in durağından temin edebilirsiniz.

By car from Istanbul Airport
Continue straight in the D-20 Highway direction. Take the route
to Hasdal Kemerburgaz (Göktürk). Follow the F.S.M. Bridge/
Kadıköy/Ankara access road. Take the Levent-Beşiktaş exit to
Büyükdere Street. After 3 km, you will find the Mövenpick Hotel
Istanbul on the right side.

İstanbul Havalimanı’ndan arabayla
D-20 karayolu üzerinde ilerleyin. Hasdal Kemerburgaz yolu
(Göktürk) güzergahına geçin. F.S.M. Köprüsü/Kadıköy/Ankara
yönündeki bağlantı yolunu izleyin. Levent-Beşiktaş çıkışını
kullanarak Büyükdere Caddesi’ne çıkın. Oteli 3 km sonra sağ
tarafta göreceksiniz.

From Sabiha Gökçen Airport
• 1 hour by taxi depending on the traffic (42 km).
• The Havabüs shuttle is available at Sabiha Gökçen Airport
to Taksim every half an hour from 3.30 am to 1.00 am and
adjusted daily according to landing times after 1.00 am. The
trip will take nearly 1.5 hours.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan
• Taksi ile trafiğin durumuna bağlı olarak yaklaşık 1 saat (42 km).
• Havalimanından Taksim’e 03.30-01.00 saatleri arasında her
yarım saatte bir Havabüs servisi mevcuttur. Ayrıca 01.00’den
sonra inen uçaklar için yine servis seferleri düzenlenmektedir.
Yolculuk ortalama 1.5 saattir.

By car from Sabiha Gökçen Airport
After leaving the Sabiha Gökçen Airport, take the Istanbul exit.
Enter the Trans-European Motorway (TEM) and follow the Edirne
direction. After crossing the 2nd Bosphorus Bridge (F.S.M), take
the Levent-Sarıyer exit. When you enter Büyükdere Street, you
will see the hotel across the road.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan arabayla
Havalimanından bağlantı yolunu kullanarak İstanbul çıkışına
ilerleyin. TEM otoyolu Edirne istikametine devam edin. Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ilerleyerek köprüyü geçtikten
sonra Levent-Sarıyer çıkışını kullanın. Büyükdere Caddesi’ne
çıktığınızda oteli yolun karşı tarafında göreceksiniz.
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