
 

GRAND SAATCİOGLU HOTEL&SPA 

Öncelikle Grand Saatcioglu Hotel olarak siz ve değerli misafirlerinizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı 
bildiririz.  Siz ve şirketinizin değerli misafirleri için uygulayacağımız tek ve çift kişilik konaklamalarda geçerli olan özel 
oda fiyatlarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

2018 YILI GRUP KONAKLAMA NET FİYATLARI 

01.01.2018 - 31.12.2018 TEK KİŞİLİK     İKİ KİŞİLİK 
STANDART SINGLE ROOM           100.00 TL      140.00 TL 

STANDARD DOUBLE ROOM                  
TRIBLE ROOM       240.00 TL 

 
 Yukarıda belirtilmiş olan konaklama fiyatlarına açık büfe kahvaltı ve %8 kdv dahildir.   
 Rezervasyonlarınızı info@saatciogluotel.com/rezervasyon@saatciogluotel.com  mail adresine veya 03822142616 

numaralı faksa göndermenizi rica ederiz.  
 Şirket tarafından garanti edilen ve otel tarafından tutulan rezervasyonların saat 16.00’ya kadar yazılı olarak iptal 

edilmemesi ve misafirin gelmemesi durumunda ilk geceye ait konaklama bedeli şirkete fatura edilir.  
 Otelimizin giriş saati 14.00 ve çıkış saati 12.00’dir. Erken giriş ve geç çıkış talepleri konusunda otelin doluluğu dikkate 

alınarak esnek davranılabilir.  
 Rezervasyonlar şirket tarafından kredi anlaşması var ise yazılı olarak, kredi anlaşması olmaması durumunda ön ödeme 

ile garanti altına alınmadığı sürece 16.00’ya kadar tutulup belirtilen saat itibari ile iptal edilir.  
 Kahvaltı saatleri hafta içi 07:00/10:00 cumartesi, Pazar 07:00/10:30 arasıdır. 
 Siz ve konaklayan misafirlerinize A’LA CARTE restaurantta %10 indirim uygulanacaktır. 
 Toplantı gruplarınızda 80 pax. Sinema düzeni ve 20 pax. Protokol düzende yardımcı olunur. 
 Sauna konaklayan misafirlerimize ücretsizdir. 

ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ    
 Tüm odalarda Kablosuz İnternet  
 Her odada Kişisel Digital Kasa hizmeti 
 Ücretsiz otopark ve vale hizmeti    
 Her odada ücretsiz çay kahve seti ve kişi başı 0,5 lt su   
 Lobby’de ücretsiz internet ve yazıcı hizmeti  
 Gece Çorbası (22:0023:00) 

Otelimize göstermiş olduğunuz ilgiye tekrar teşekkür eder, grand saatcioğlu Hotel olarak değerli işbirliğiniz için teşekkür 
eder her türlü talebinizde sizlere yardımcı olmaktan memnunluk duyacağımızı belirtmek isteriz.    

SERVET KUŞGİL 
GM 
Tel : (+90) 03822142020 
Gsm : (+90) 05306026269 
Faks : (+90) 03822142616 
E-mail : info@saatciogluotel.com 
Web : www.saatciogluotel.com 

 


