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Şirket

Kontak

Dönem
Fiyatlar

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASİ

sN. ŞÜKRAN KAY|M

F iyatla rım ız 01.03.2018 - 3L.L2.2OL8 ta ri h leri a rası nda geçerlid i r.

Şirket münferit misafirleriniz için uygulayacağımız Özıı rİyıı Aııııısrvıısı aşağıda
bilgilerinize sunulmaktadır;

Afişe Fiyatlarımız Şirket İndirimli Fiyatlarımız

Tek Kişi Çift Kişi Tek Kişi Çift Kişi

Deluxe Oda Eur 1_40 Eur 150 3ü}.-TL 350._TL

Executive oda Eur 190 Eur 22O 450._TL 54tı.-TL

Deluxe odalarımızda konaklayacak misafirlerimize özel ÜCnerSİZ servislerimiz aşağıda belirtilmiştir;
./ kalış süresince hergün 2 şişe su ikramı
./ Bornoz ve terlik servisi
,/ Özelyastık menüsü
-/ kettle kullanımıve çay kahve servisi
./ Direkt Medline Sağlık Danışma Hattı
./ Günlük gazete servisi
./ Günlük 18:00'a kadar (1 gömlek&1 pantolon) ütü servisi hizmeti,' ,/ Otopark ve Vale servisi
,/ Express Check-Out
,/ Point Spa hizmetleri (sauna & hamam & kapaii havuz & steam bath)
./ point spa da ücretli kullanımlardan%to indirim
./ Tüm odalarımızda DIG|TURK ve LlG TV yayını
,/ Her odada ve genel alanlarda (Toplantı salonları dahil) kablolu ve kablosuz

ücretsiz internet bağlantısı

Executive Kat Misafirlerimiz için geçerli olan ( yukarıda ki servislerimize ek olarak ) tlzel ÜCRerSİZ

servislerimiz ve diğer detaylar aşağıda belirtilmiştir;

"Executive Lounge" fiyat farkını ödeme yapan misafirlerimizin kullanımı için tahsis

edilmiş olup sadece kendi oda kartları ile giriş yapılabilmektedir.

Point Hote|Taksim,Topçu cad. No:2 Taksim / ISTANBUL-TURKEY iel,.0212 313 50 00 Fax: 0 212 313 50 30
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Muhteşem boğaz manzaralı "Executive Lounge " ımızda ( Hafta içi 05:30 - 10:30

arası, Hafta sonu 06130 - 11:00 arası ) açık büfe kahvaltı veya dilersenız 9.katda

bulunan VlEWPO|NT Restaurantımızda ( Hafta içi 06:30 - 10:30 arası - Hafta sonu

06:30 - 11:00 arası ) ÜCRETSİZ kahvaltı hakkınız bulunmaktadır.

"Executive Lounge " ımızda ( Hafta içi - Hafta sonu 12:00 dan sonra ) soğuk sandviç

- kek - kanepe - çerez - mewe ve benzeri aperatifler saat 21:30'e kadar ÜCRrlSİZ

olarak devam etmektedir. Ayrıca saat 17:30 - 2]_:30 arası sıcak büfesi kurulmakta

olup , saat 23:00'a kadar alınan tüm yerli alkoilü içecek ve alkolsüz içecekler

"Executive Lounge Barımızda" ÜCnETSİZOiR.

Konaklama boyunca ÜCnrrSİZ özel busines center hizmetlerimizden , FAX -
FOTOKOPi - TARAMA (scann ing ), faydala nabilecektir.

Tüm odalarımızda internet kullanımı ücretsizdir.

Tüm YURT İÇİ telefon görüşmeleri ÜCnErSİZ oiarak yapılmaktadır.

Günde 3 parça ÜCnrrSİZ ütü / yıkama / kuru temizleme hizmeti bulunmaktadır.

Gün boyu ÜCnrrSİZ ayakkabı par|atma servisimiz vardır.

Executive katlarımızda , otel müsaitliği doğrultusunda , Early check in ve Late check

out imkanı bu|unmaktadır.

Executive Lounge ekibimiz tarafından özel concierge hizmetimiz bulunmaktadır.
Fiyatlarımız Euro bazında olup, TL karşılığı hesaplanmasında misafirin otelde
konakladığı hergün için ayrI olarak, Merkez Bankası Euro döviz alış kuru
kullanılacaktır.
Fiyatlar sadece münferit rezervasyonlar için geçerli oiup, 5 oda ve üstü olan grup
rezervasyon talepleriniz için lütfen satış ofisimiz ile bağlantıya geçiniz.
Otelimizin günlük doluluk oranı doğrultusunda, oda fiyatlarını değiştirme hakkı vardır.
Belirlenen fiyatlar rezervasyon aşamasında tarafınıza bild irilecektir.
Yukarıda belirtilmiş olan fiyatlar u|uslararası toplantılar ve kongre dönemleri için
geçerli olmayacaktır.

Rezervasyon: Şirket, Otele bu fiyatlandırma ile yapacağı rezervasyonlarla ilgili olarak her misafirin
adı ve soyadı, ge|iş ve ayrılış tarihleri, mümkünse uçuş ve diğer seyahat detayları,
talep edilen oda tipi ve ödeme ile ilgili gerekii bilgileri yazılı olarak önceden temin
edecektir.

Garanti: Rezervasyonlarınız yazılı olarak garantl edilmediği takdirde giriş gününden bir gün
önce saat 14:00'a kadar tutulur, Yazılı oiarak garanti edilen rezervasyoniarın
gerçekleşmemesi durumunda, ilk gece no-show ücreti acentanıza fatura edilir.
Garanti edilmiş bir rezervasyon, giriş günü saat 16:00'dan önce yazı|ı olarak iptal
edilebilir.

Şirket, geceleme için kısmen veya tamamen ödemede bulunmayı üstleniyorsa,
ödenecek harcamaların tamamını Otelin belirteceği tarihte yapması gerekmektedir.
Talep edilecek ön ödemenin zamanında yapılmaması halinde Otel, oda
rezervasyonunu tutmayabilir.

ödeme:

Point Hotel Taksim,Topçu cad. No:2 Taksim / |STANBUL_TURKEV Tel: 0212 313 50 00 Fax: 0 212 313 50 30
E-mail: sales@pointhotel.com Web: www.pointhotel.com



^-.PolNTHolEl
Ç

-- l-.AK3lM
Always a piea5ü.e

Kredi
olanakları: Şirket, tarafına sağlanacak olan kredi imkanlarını talep etmesi halinde, Point Hotel

Taksim krediler departmanı tarafından gönderilecek olan kredi anlaşma formunu
doldurarak, Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesive İmza Sirküleri ile birlikte, Point Hotel
Taksim krediler departmanına göndermesi gerekecektir. Kredi anlaşmasının
onaylanmasi halinde, ödeme koşulları belirlenecektir.

Şirketin 5 odayı geçen her rezervasyon talebi grup olarak değerlendirileceğinden,
isteyeceği oda sayısına, otelin doluluk durumuna vs. bağlı olarak grup fiyatları ayrı bir
fiyatlandirma olarak hazırlanacaktır. Bu fiyatlar acentanın indirimli münferit
fiyatlarından farklı olabilecektir.

Grup Fiyatları:

Yukarıda belirtilen indirimli acenta fiyatlarınızın kayıtlarımızda geçerli olabilmesi için imzalanıp
tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Point Hotel Taksim olarak göstermiş olduğunuz yakın ilgiye teşekkür eder, başarılı bir işbirliği dileriz.
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SaygılarımızIa,

Ozge BAŞKAYA

Şirket Satış Yetkilisi
obaskava @ pointhotel.com

GÜİ AROYMAK
Satış & Pazarlama Müdürü
gula@pointhotel,com

Point Hotel Taksim,Topçu cad. No:2 Taksim i İSTANBUL-TURKEY Tet a212 313 50 00 Fax: 0 212 313 50 30
E-mail: sales@pointhotel.com Web: www,pointhotel.com

ç t[Lrİ ş
$,T;f ffi.-_ş

§§i,$}


