
 

 

 

 

 

Otel Elite World Europe Hotel Firma Türkiye Nakliyeciler Derneği 

Kimden Merve Güngör Kime Gülşah Başoral 

Tel 0212 404 05 05 Tel 0212 664 15 38 

E-mail merve.gungor@eliteworldhotels.com.tr   E-mail gulsahtartar@tnd.org.tr   

    

 

Sayın Başoral, 

Öncelikle Elite World Europe Otel’e göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.  

31 Mart 2022 tarihine kadar firmanız ve değerli misafirleri için uygulayacağımız özel kurumsal 

fiyatlarımız aşağıda bilgilerinize sunarız;  

** Yıllık Konaklama Fiyatları 17.12.2021 – 31.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki fiyatlar 17.12.2021 –  31.03.2022 tarihleri arasında geçerlidir.  

 Konaklama fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 

 Ekstra yatak ücreti 30 Euro’dur. 

 Konaklayan misafirlerimize günlük otopark hizmeti ücretsiz sağlanacaktır.  

 Executive kat ayrıcalıkları otelin uygunluğuna göre bazı dönemlerde değişiklik gösterebilecek 

olup, suite odalarımızda konaklayan misafirlerimiz de ‘’ Executive Lounge ‘’ hizmetimizden 

ücretsiz yararlanabileceklerdir.  

 

 

 

Kahvaltı Dahil Fiyatlar  
 

Kat Kategorisi Oda Kategorisi Tek Kişi Çift Kişi 

Club Kat Deluxe Oda  € 60 € 70 

King Suit  € 160 € 170 

    

Comfort Kat Superior Oda € 70 € 80 

Comfort Suit  € 130 € 140 

    

Executive Kat Executive Oda € 90 € 100 

Presidential Suit € 705 € 705 
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TÜM OTEL MİSAFİRLERİMİZE SUNULAN AYRICALIKLAR 

 Otelimizde konaklayan anlaşmalı şirket misafirlerimize, ücretsiz kablosuz fiber internet 
hizmeti. ( 100 MB hız )  

 Otel misafirlerimize odalarında ücretsiz çay-kahve ikramı ve günlük 1 adet 0,5 lt.’lik su servisi.  

 Otel misafirlerimize Lobby katında bulunan ücretsiz business center.  

 FitLife SPA’da açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness center, türk hamamı, buhar banyosu ve 

sauna kullanımları. 

 Tüm odalarda ütü ve ütü masası hizmeti. 

 Yastık menüsü. 

EXECUTIVE KAT AYRICALIKLARI  

 Ekspres giriş, çıkış ve danışma hizmeti  

 Turn Down servisi 

 Executive Lounge kullanımı ( Otel müsait olmayan tarihlerde bu alanı kapatabilir )  

 Continental kahvaltı büfesi (isteğe bağlı olarak açık büfeden de yararlanılabilir), snack büfesi, 
17:30/19:30 saatleri arasında yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, kuru meyveler, 
cips krudite servisi. Gün boyu çay, kahve, meyve suları ve taze meyve seçenekleri. 

 Ücretsiz günlük Türkçe gazete veya Turkish Daily News gazetesi hizmeti,  
 
 

YENİLENEN ELİTE WORLD CLUB CARD AVANTAJLARINI KEŞFEDİN! 
 

Elite World Hotels’te yapacağınız konaklama ve konaklama esnasındaki otel içi harcamalarınızdan 

puan kazanabilir, kazandığınız bu puanları ister  Elite World Hotels’de harcayabilir isterseniz Türk 

Havayolları özel yolcu programı Miles&Smiles’tan 1000 mil ve üzeri satın almak için kullanabilirsiniz. 

Ayrıca Elite World Club Card üyeliğini yenileyenlere ve yeni üyelere 1200 Puan Hediye!  

Detaylı bilgi ve üye olmak için web sitesini ziyaret ediniz.  clubcard.eliteworldhotels.com.tr 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
GENEL ŞARTLAR 
 

1 Çocuk indirimi, ebeveyn ile aynı odada 0-6 yaş arası ücretsiz,7-12 yaş arası gecelik 20 Euro 

olarak uygulanmaktadır. 

2 Otelimize giriş saati 14.00 ve çıkış saati 12.00’dir. Erken giriş veya geç çıkış talepleri otelin 

müsaitliği doğrultusunda değerlendirilecektir. 

3 Döviz kuru olarak misafirlerin otele giriş yaptığı tarihteki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru baz 

alınacaktır.  

4 Kurumsal fiyat teklifi maksimum 9 odalık münferit rezervasyonlar için geçerli olup, 10 oda ve 

üzeri grup talepleriniz otel müsaitliğine bağlı olarak ayrıca fiyatlandırılarak değerlendirilecektir. 

5 Hükümet veya yerel makamlar tarafından fiyat teklifi geçerlilik süresi içerisinde ilave 

edilebilecek her türlü vergi fiyatlara yansıtılacaktır.   

6 Otel, kurumsal şirket fiyatlarını; uluslararası kongre, seminer, fuar, toplantı gibi yoğun 

dönemlerde uygulama hakkını saklı tutar. 

7 Münferit rezervasyonlarınızda iptal süresi otele giriş günü saat 16.00’a kadar ücretsiz iptal 

edilir. 16:00’dan sonra gerçekleşen iptallerde bir gecelik konaklama ücreti “No-Show” olarak 

uygulanacaktır. 

8 Bu belge yalnızca ”Özel Kurumsal Fiyatlar” olup, kredi anlaşması değildir. Şirketiniz tarafından 

yapılacak ödemelerle ilgili kredi müracaat formu talebiniz üzerine gönderilecektir. 

9 Münferit rezervasyonlarınızda, rezervasyon taleplerinin 

reservationeurope@eliteworldhotels.com.tr adresine yazılı olarak; ödeme şekli, giriş saati, 

ekstra harcamalar ve ödeme detaylarının belirtilerek iletilmesini rica ederiz.  Rezervasyon ile 

ilgili her türlü iptal veya değişiklik yazılı olarak bildirilmelidir.  

10 Kurumsal fiyat teklifinde belirtilmiş olan fiyatlar, otele bilgi verilmeden ve yazılı onay 

alınmadan hiçbir şekilde internette ilan edilemez.  

11 Fiyat anlaşması, şirket kaşesi ve yetkili kişi imzası ile onaylanarak tarafımıza gönderildiği tarih 

itibari ile geçerlilik kazanacaktır. 

12 Orijinal fiyat teklifi üzerinde yapılan düzeltme, değişiklik veya iptaller, otel tarafından yazılı 

olarak onaylanmadığı takdirde hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. 

Elite World Europe Hotel olarak değerli misafirlerinizi otelimizde ağırlamaktan memnuniyet duyar, 
işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz.  
 
Saygılarımızla, 

Otel Adına:         Şirket Adına 

Merve Güngör / Kurumsal Satış Yetkilisi      Gülşah Başoral 

CC: Demet Akdeniz / Satış Direktörü 
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