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Şehrin ana arterle.inden Klzllay, Eskişehir Yolu ve Tunall Hilmi gibi Ankara'nın en hareketll iş, eğlence ve kültür mek5nlarına
rahat ulaşlmı olan otelimiz TBMM, Bakanllk|ar ve Elçiliklere yürüme mesafesindedir.

Demora Hotel; misafirlerane en yüksek değerve kaliteyi sunarak devamll başanyl kendine ilke edinmiş personeli ile
kusursuz hizmet verecek şekilde tasarlanmıştlr.

siue özel 2020 ylltnda geçerliolacak fiyatlarlmlzı aşağda bi|8ilerinize su nar ,görüşmek dileğiyle

size Öıel Acenta tiYatlmlz

srAııDART TEK KişitiK(KAHVAıT| DAHil_)

sTAıüDART iı(i KişitiK(uHvAı.n DAHit) 3(D TL

* Rezervasyon ve ödeme talimatln|zln firma başllkh kağlt ile yaztll olarak yapllma5l rica olunur

'|' Rezervasyonlar otele varış günü saat 16.oo'a kadar ücretsiu olarak iplq[edi|ebilir. Saat 15.oo ' a kadar yazlll olarak
iptal edilmeyen ve rezervasyon tarihinde hote|imize giriş yap|lmayan odalar içan, 1gecelik No sHoW ücreti
şirketinize fatura edilecektir.

+ Tüm odaıarda elektronik kasa, çahşma masas!, merkezi lsıtma ve soğutma sistemi, duman dedektörü ve sprinkler ,

minibar,, terlik bulunmakta olup odan|zda yer alan çay, kahve ve kettle set-up'| ücretsiz olarak kullanımlnlza
sunulmuştur.

* odalarda 82" LcD TV ile uydu yaylnl HD olarak yap|lmakta, oda w ile banyo aras|nda 5e5 bağlantlsl
bulunmaktadlr.

+ otelimizin ücretsiz kapah otoparkt mevcuttur.

* Yukarldaki fiyatlarln geçerli olabilmesi için, bu anIaşmanln şirket kaşesi ile onaylanIp yetkili kışi taraflndan
imzalanarak, otelimize mail veye faks ile geri gönderilmesi rica olunur.

Demo.a Hotel Ankara'da siz ve değerli misafirlerinizi ağrlamaktan büyük mutluluk duyacağlmlzl belirtir, ilginiz için teşekkür
ederiz.
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2 3 tkiıı 2020

Esat cad. No:51 06700 KaVakl|d!re Çankaya Ankara / Türkiye
Teli 0312 427 06 00 Fax:O3ı2 417 06 13
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ahotel.com,tr info@demo hotel.com,tr

20o TL

.:. Belirtilmiş o|an kurumunuza özel fiyatla.lmıza net flyat olup % 8 XDV ve açlk büfe kahvaltl dehi|dir.

':' Tüm odalanm|zda, toplant| 5alonlarlnda ve tüm genel alanlarda ücretsiz kablolu ve kablosuz internet (wireless)
hızmetimız bulunmaktadl..

Genel sekreter


