30

ülke

rusya

XX Temmuz 2019 / PAZARTESİ

Tasigo will expand to abroad
with “Kazan Palace” in Russia

Tasigo, Rusya’daki yatırımı
‘Kazan Palace’ ile markasını
yurtdışına taşıyacak

O

telcilikte yurt içi ve dışında yeni projelerle
büyümeye odaklanan Tasigo, Eskişehir’de
büyük bir doluluk oranı ile hizmet veren Tasigo
Eskişehir’den sonra Rusya`da ilk oteli Kazan Palace
ile markasını yurtdışına taşıyacak. Tasigo Turizm
Yatırımları Koordinatörü Erdal Dalkılıç, Tataristan’da 1000
yıllık tarihe sahip Kazan Şehrinde 110 yıllık tarihi Shamovskaya
Hastanesi’nin yenilenmesiyle sadece bir turizm tesisinin hayata
geçirilmediğini, aynı zamanda Kazan şehrinin ruhunu barındıran
110 yıllık bir yapının gelecek kuşaklara aktarılmasının da
sağlandığını belirtti.
‘Kazan Palace’ projesinin uluslararası arenada da takdir gören ve kısa bir
süre içinde gerek Kazanlılar için gerekse dışarıdan gelen misafirler için
ilgi merkezi olmayı başardığını dile
getiren Erdal Dalkılıç, Tataristan`da
Türk yatırımcılara gösterilen ilgi ve
desteğin bu lokasyonun seçilmesinde ana unsur olduğunu belirtti.
Otelde beş yıldız standartlarında
66 lüks odasıyla birlikte 600 kişilik
banket salonu, dört konferans salonu, SPA merkezinin yanı sıra küresel ölçekli restoran zincirlerinin yeraldığını anlatan Erdal Dalkılıç, “Her
detayı özenle düşünülerek tasarlanan bu otel, bunun karşılığında 2018

yılında ‘European Property’ ödülleri
kapsamında ‘En İyi Dizayn Edilmiş
Yeni Hotel’ ödülü kazandı. Mimari projesi Polimeks Holding mimari
ekipleri tarafından tamamlanan bu
projenin tasarımında, misafirlere sakin ve huzurlu bir tecrübe yaşatılması ve bunun yanı sıra binanın kültürel
ve tarihi mirasına da tamamıyla saygı
duyulması hedeflendi” dedi.
Tataristan’ın turizm potansiyeline
duyulan inanç neticesinde projenin
yaklaşık 100 yatak kapasiteli ikinci
fazının da yapımına başlandığı bilgisini veren Erdal Dalkılıç, bu vesile
ile daha fazla konuğu Tasigo misafirperverliğiyle tanıştıracak olmanın

da heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Uluslararası ve Türk mutfağı seçenekleriyle usta şeflerin yer alacağı
otel bünyesinde yer alan özel restoranlarının yoğun ilgi göreceğini dile getiren Dalkılıç, “Özel bir SPA deneyimi için Tasigo Eskişehir Otelde
yakaladıkları kaliteyi, Kazan Palace
bünyesinde de konuklarımıza sunmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık”
diye konuştu.

Focusing on growing in hospitality sector
with new projects both in Turkey and
abroad, Tasigo will expand to abroad with
its first hotel “Kazan Palace” in Russia after
Eskişehir. Tasigo Tourism Investments
Coordinator Erdal Dalkılıç reported
that the renovation of the 110-year-old
Shamovskaya Hospital in Kazan does
imply the transfer of the old structure that
embodies the spirit of Kazan to the next
generations.
Erdal Dalkılıç noted that ‘Kazan
Palace’, which is also appreciated in the
international arena, managed to become
a center of interest both for the people of
Kazan and the tourists. “The interest and
support adressed to Turkish investors
in Tatarstan is the main factor in the
selection of this location”
Dakılç reported that the hotel includes
66 luxurious rooms of five star standards,
a banquet hall for 600 people, four
conference rooms and a SPA center as
well as global restaurant chains. “Our
hotel, which has been carefully designed,
was awarded “Best Designed New Hotel”
within the scope of the European Property
Awards. The architectural project of hotel
was completed by Polimeks Holding’s
architectural teams. The aim of this
project was to provide a calm and peaceful
experience to the guests and to fully
respect the cultural and historical heritage
of the building”, Dalkılıç continued.
Stating that the construction of the
second phase of the project with a
capacity of approximately 100 beds has
begun as a result of their reliance on the
tourism potential of Tatarstan, Erdal
Dalkılıç expressed their excitement of
introducing Tasigo hospitality to more
guests.
Dalkılıç underlined that special
restaurants including master chefs with
international and Turkish cuisine options
will attract interest. “We made all our
preparations to present our qualified,
special SPA service we achieved in Tasigo
Eskişehir Hotel to our guests in Kazan
Palace”, said Dalkılıç.
Erdal Dalkılıç points out that all
kinds of events can be organized within
the banquet hall and meeting halls of
different sizes in Kazan Palace by Tasigo.
Dalkılıç informed that they closely follow
the dynamics of tourism sector in Russia
and as Tasigo Hotels they will continue to
contribute to the sector with new projects.

