FROM :Grand Altuntaş Hotel
DATE :03.05.2018
PAGE :1

TO
: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Ulusal
Biyoloji Eğt. Kong.)
ATTN :Sn. Naim UZUN
SUBJ. :Fiy.Teklf.
PHONE: 0382 288 33 63
FAX :

Sayın Naim Bey,
Öncelikli olarak Grand Altuntaş Hotel‘e göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Değerli
misafirlerinize uygulayabileceğimiz kurumsal fiyatlarımızı, aşağıda bilgilerinize sunarız.
Bu vesile ile bol kazançlı ve sağlıklı günler diler, işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz.
Saygılarımızla,
PERİOD 03 Temmuz 2018 -05 Temmuz 2018 2018

Single Room
Double Room
Triple Room
Suit SNG
Suit DBL(Min. 2 pax)
King Suite(Min. 2 pax)









Oda&Kahvaltı

135 TL
200 TL
270 TL
200 TL
300 TL
550 TL

Yukarıdaki fiyatlara Kdv dahil, komisyonsuz net fiyatlardır. Kdv oranlarında meydana gelebilecek
artış oranı fiyatlara yansıtılacaktır.
Fiyatlarımız BB(Oda&Kahvaltı), konseptlerindedir. Diğer konseptlerde ayrıca fiyat belirlenir.
Harici tüm harcamalar extra ücretli olup, extralar misafir tarafından ödenir.
Tarafınızdan yapılan rezervasyonlar , Garanti Rezervasyon olarak kabul edilecek olup,
misafirlerinizin otelimize giriş tarihinden 7 ( yedi )gün öncesine kadar iptal edilmemiş
rezervasyonlar için rezervasyon üzerinden (kişi-geceleme) tamamına no – show uygulanır.
Ödeme: Ödemeler misafir giriş günü otele peşin olarak yapılır.
Misafirlerimiz, Türk Hamamı, Sauna,Yüzme Havuzu, Kablosuz İnternet (Wirelless),odalardaki
emanet kasa ve sıcak setup hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanılır.
Suit odalarda kişi sayısında min. belirtilen kişilerin üzerinde gerçekleşen konaklamalarda kişi başı
fark yansıtılır.
Otelimize giriş saati 14:00’den sonra olup, çıkış saati en geç 12:00’dir.
Ebeveynleri ile aynı oda da konaklamaları durumunda; 00.00-06.99 yaş arası 1. çocuk free, 00.0406.99 yaş arası 2.çocuk ve 07-11.99 yaş çocuklar %50 indirimli konaklar.

Otelimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder , yukarıda ki indirimli fiyatların geçerlilik kazanabilmesi
için bu anlaşmayı kabul ettiğinizi belirten mesajınız yazılı olarak bizlere ulaştığı takdirde , sözleşme metnimiz en
kısa sürede tarafınıza ulaşacaktır.
Sizleri aramızda görmekten ve hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Sakine KİPER
Ön Büro Müdürü

Zafer Mah. Ihlara Caddesi No.150 AKSARAY Tel: 0382 212 0808 Fax:0382 213 0043
E-mail:info@grandaltuntas.com
Web:www.grandaltuntas.com

