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Riva’s
Butik Oteller Zinciri



Sektörde geçirdiğimiz 
1997’den beri 

hizmetinizde olan 
şirketimiz, sizleri 
servis konusunda 

da rahatlatacak, 
yıllardır kazandığımız 

tecrübemiz sizlere 
daha fazla katkı 

sağlayacaktır.

Riva’s Club Butik Otel, Çekmeköy - Sırapınar’da yeşillikler içinde, trafik gürültüsünden uzak, 
şstanbul - şile otoyolundan Beykoz yönüne sadece 2,5 km uzaklıkta bulunan bir çiftlişin içinde 
yer almaktadır. şçinde yüzme havuzu, 3500 kişilik yeşil çim alanı, 600 kişilik yarı kapalı ve kapalı 
mekanlar, bilardo, langırt ve masa tenisi içeren oyun salonu ile 2 adet 50 ve 60 kişilik ses 
izolasyonu bulunan toplantı salonu, 19 adet butik otel odası ve 52 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

1997’den beri toplantı ve kongre organizasyonu yapan bizler, açtışımız yeni yerimiz Riva’s 
Club’da kır düşünleri, piknik, sünnet düşünleri, doşum günleri, şirket özel toplantıları ve özel 
yemekler için tüm olanaklarımızla hizmetinizdeyiz.



LCD TV, 24 saat ücretsiz 
kablosuz internet bağlantısı, 
minibar, saç kurutma makinesi, 
telefon, elektronik kasa ile 
odalarımızda hem kalorifer 
hem de klima bulunmaktadır. 
Muhteşem gün batımı 
manzarasına sahip yeşilliğin 
içindeki terası ile son derece 
butik tarzda döşenmiş ve çiçek 
isimleri ile adlandırılmış odalar
mevcuttur.

ODALARIMIZ



ANA BİNAMIZ

şömine köşesi, cafe bar, gün batımı manzaralı 
teras, ışık gücü ayarlanabilen aydınlatma tesisatı 
ve muhteşem dekoru ile yemeklerinde iddialı 
açık ve kapalı restaurant. Gün ışışı alan ve aynı 
zamanda karartmalı 2 adet birbirinden başımsız 
50 ve 60 kişilik otomatik perdeli, projeksiyon 
cihazına sahip, kürsülü ve ses izolasyonlu toplantı 
salonları. Oyun salonu (Bilardo-langırt-masa 
tenisi), gün batımı manzarası, romantik bir ortam 
ve özel gecelerde canlı müzik, ücretsiz kablosuz 
internet, Dj sistemi, jeneratör, klima sistemi.

Restaurant
Oyun salonu

Toplantı  salonları
Dj sistemi



TERASIMIZ

Muhteşem gün batımı ve kaliteli bir müzik sistemi, kışın kapanabilen camlar ve ısıtma 
sistemleri ile güzel bir kış bahçesine dönüşebilen terasımız sizlere iddialı romantik bir 
aydınlatma eşlişinde bahçe keyfi sunuyor.

Romantik bir 
ortam, 

Özel gecelerde 
canlı müzik, 

İddialı 
mutfağımızdan 

güzel tatlar



3500 m2 yeşil 
alan, trafik 
gürültüsünden 
uzak, muhteşem 
gün batımı 
manzarası, 
havuz ve 
havuz bar, dağ 
manzarası, üstü 
tenteli localar, 
güzel iddialı 
romantik bir 
aydınlatma ve 
kaliteli bir ses 
sistemi...

BAHÇEMİZ



Anadolu Lezzetleri Brunch Büfemiz
Bayramlarda, özel günlerde ve her Pazar 41 değişik yöre ve 100’ü aşkın, 
doğal ürünleri ile ünlü Anadolu Lezzetleri Brunch büfemiz saat 
10.00 - 14.00 arası hizmetinizdedir.

şddialı bir mutfak, güzel romantik bir ortamda 
ve kaliteli müzik sistemi eşlişinde...

MUTFAĞIMIZ



KIR DÜĞÜNLERİ & KIŞ DÜĞÜNLERİ 

Tesisimizde elektrik kesintilerine 
karşı jeneratör bulunmaktadır.

Alanımızın her bir yanında kaliteli bir müzik sistemi ve romantik ışık gücü ayarlanabilen 
aydınlatmalarımız bulunmaktadır. Organizasyonlar sırasında oluşabilecek hava muhalefeti 
kapalı mekanlarımız sayesinde sorun olmaktan çıkmaktadır.

Yağmur 1 - 2 gün önce yağsa bile drenaj sistemimiz 
sayesinde sizlere çamur olmayan bir alan sunuyoruz.

Yeşil alanımız 
toplam 3500 m2 

büyüklüğündedir.



Tesisimizin açık havada oturma düzeninde 2500 kişi, ayakta 
3500 kişi, kapalı mekanda ayakta 600 kişi, oturmalı düzende ise 
400 kişi yemek yeme kapasitesi bulunmaktadır.



ÖZEL GÜNLER & YILDÖNÜMLERİ

Tesisimizde elektrik kesintilerine karşı jeneratör 
bulunmaktadır.

Nişan
Doğum Günleri

Evlilik Yıldönümleri
Sünnet

Özel Günler...

şsterseniz kapalı, isterseniz açık alanda, tarafımızdan süslenen mekanımızla, müzik sistemimiz 
eşlişinde doşum günlerinize renk katıyoruz.



şç mekanda veya dış mekanda tabiatla iç içe, nişan ve yıldönümü gibi 
özel günlerinize güzel bir müzik ile romantik bir ortam sunuyoruz.



TEMALI GECELER

Geceye özel dekoru ve bazen özel kostümler ile sınırsız eşlence...

Türk Gecesi
Yunan Gecesi

Caz Gecesi
Sevgililer Günü...



PİKNİK

Hava muhalefetlerine karşı açılır kapanır camlı ve ısıtmalı kış bahçesi, iç ve dış mekanda modern 
wc’ler gibi imkanlarımızla sizlere yarıda kalmayan organizasyonlar vaad ediyoruz.

Yağmur 1 - 2 gün önce yağsa bile drenaj sistemimiz 
sayesinde sizlere çamur olmayan bir alan sunuyoruz.



OKTOBERFEST

Genellikle Almanya ile aynı tarihlerde düzenledişimiz, sosis ve BBQ partisi, 
Apfelstrudel, Sauerkraut, piliç çevirme, patates kızartması ve bretzel  ile 
süslenen yemeşimiz, kütüşe çivi çakma oyunu ile unutamayacaşınız bir 
gece geçirmenize yardım edecektir. Bu geceye özel kısıtlı sayıda kıyafet, 
müracaat tarihine göre, tesisimiz tarafından kullanım amaçlı, ücretsiz 
olarak sizlere tahsis edilmektedir.



Şirket etkinliği olarak böyle bir konsept talebinde 
bulunmanız halinde, sizlere de aynı olanakları 
sağlayabilmekteyiz.



KURUMSAL ETKİNLİKLER



Etkinlik alanımız merdivensiz ve düz bir 
mekan olup, istenilen alt yapıya sahiptir. 
Bu bakımdan arzu ettiğiniz dekorları ve 
sistemi zorluk çekmeden kurabilirsiniz



TOPLANTI SALONLARIMIZ

MANOLYA SALONU: 58 m2

Sınıf DüzeniTiyatro DüzeniU Düzen

MİMOZA SALONU: 38 m2

Sınıf DüzeniTiyatro DüzeniU Düzen

SALON En/m Boy/m Yükseklik/m Alan/m2 Tiyatro Sınıf U Düzeni

MANOLYA 6,7 8,6 3 58 60 30 26

MşMOZA 4,9 7,8 3 40 40 21 21

ÇOK AMAÇLI SALON 28 11 3,2 - 4,1 260 150 100 -

Riva’s Club’da yapacağınız
toplantılarınız için ihtiyacınıza 

göre; otomatik perde, 
projeksiyon, kürsü, ses sistemi, 

flipchart ve internet ücretsiz 
temin edilebilmektedir. Tüm 

salonlarımız gün ışığı almakta 
olup, istendiğinde tamamen 

karartılabilmektedir.



GÜN BATIMI VE KÖPEK DOSTU TESİSİMİZ

Odalarınızın terasından, restaurantımızdan, havuz başından sizlere yansıyan muhteşem gün batımı renkleri, 
kaliteli müzik sisteminin yaydışı melodi ile tüm yorgunluşunuzu unutmanız, tesisimizdeki gün batımını izlemekle 
gerçekleşebilmektedir...

Tesisimizin batı yakasında; herkesin her cins köpeşini gözü arkada kalmadan bırakabileceşi bir Köpek Oteli’nin 
yanısıra Üst Düzey, Safkan ve Secereli Alman Kurdu Üretim ve Eşitim Merkezi bulunmaktadır... 
Adı RşVA KENNEL olup her türlü köpek eşitimi verilmektedir... 

Türkiye’de
Tek



KIŞ ve YILBAŞI

Tesisimizde bir başka güzel üstelik romantik şömine köşesi ile



ÇEVREMİZ
Tesisimizi çevreleyen duvarların dışında takvim yapraklarını hatırlatan kareler mevcut hem de en fazla 5 dk. yürüme 
mesafesinde... Arzu eden misafirlerimiz için ise orman yürüyüş parkurları ve ATV ile gezinti imkanı bulunmaktadır.

İstanbul’dan geliyorsanız,
şkea ve Beşiktaş  Nevzat Demir Tesisleri’nin bulunduşu sapaktan 
şile yolunu takip ederek, yaklaşık 20 km sonra Ömerli yol ayrımına 
geliyorsunuz. Bu ayrımı geçtikten sonra saş tarafta Beykoz yönüne yol 
ayrılacaktır. Beykoz yol ayrımından şile Otoyolunu terk ediyorsunuz ve 
sola saparak şile Yolunun altından Beykoz yönüne devam ediyorsunuz. 
Karşınıza çıkacak olan ilk Köy olan Sırapınar’ı geçtikten sonra tabelamızı 
görüp sola sapıyorsunuz. şile yol ayrımından uzaklışımız tam 2,5 km’dir.

Beykoz’dan geliyorsanız,
Polonezköy - Ömerli tabelasını takip ediyorsunuz, Hüseyinli Köyü’nü 
geçtikten sonra, Sırapınar Köyü’ne gelmeden, tabelamızı görerek saşa 
sapıyor ve 1 km sonra tesisimize ulaşıyorsunuz.

3. köprü yolundan geliyorsanız,
Hüseyinli çıkışından sonra 3 km mesafedeyiz.

T E M

T E M
Çekmeköy
Sarıgazi

Çekmeköy
Sarıgazi

Sabiha Gökçen
Havalimanı
Kartal
Pendik

BEŞİKTAŞ
NEVZAT DEMİR

TESİSLERİ

KADIKÖY - BOSTANCI

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ
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Riva deresi
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RİVAS MODA HOTEL 

Tıp Kongreleri, Kurumsal etkinlikler ve Devlet organizasyonlarını sayısız düzenlemiş olan Topkon Congress Event ve 
Topkon Incentive’in alt kuruluşu olan Riva’s butik oteller zincirinin son şubesi Kadiköy Moda’da Riva’s Moda adıyla 
açılmıştır.

Moda’daki otelimiz eşsiz Deniz Manzaralı 
Odaları, güneş alan Toplantı Salonu, Event Alanı, 
Roof Barı, Violin Restaurantı ve 
Say Hello Brasserie’si ile aklınıza 
kazınacak konsept bir butik oteldir.



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI



Riva’s
Butik Oteller Zinciri

RivasClubTR RivasClub RivasClub

Beykoz-Şile Yolu, Sırapınar Köyü, Cömert Sok. (Polonezköy yakınlarında) Ömerli - İstanbul
Tel: 0216 435 55 85 (pbx)  .  Faks: 0216 435 55 89  .  Gsm: 0533 306 57 66

www.rivaclub.net  .  info@rivaclub.net


