
Sayın  ÇELİK, 

Aşağıda size özel olarak hazırlanmış olan fiyatlarımız bilgilerinize sunulmuştur. Siz ve değerli misafirlerinizi Hotel 2000 

Kavaklıdere ayrıcalığı ile ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, işbirliğimizin devamlı olmasını dileriz. 

 Saygılarımızla, 

       MERAL ARAS  

 Hotel 2000 Satış & Pazarlama Müdürü 

1.FİYATLAR:

Yerli Yabancı Şirket 

Misafirleri 

01.01.2022 - 31.05.2022 

Afişe Fiyatlarımız Size Özel Fiyatlarımız 

Oda Tipi Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda 

Standard 450 TL 550 TL  300 TL 400 TL 

2. FİYAT AÇIKLAMASI:

 Fiyatların geçerli olabilmesi için lütfen imzalayarak cevap veriniz.

 Yukarıda belirtilen fiyatlara açık büfe kahvaltı ve ücretsiz internet, KDV dâhildir. KDV oranlarında artış
olması durumunda fiyatlara yansıtılacaktır.

 Otelimizin giriş saati 14.00 ve çıkış saati 12.00’dir. Erken giriş veya geç çıkış talepleri, otelin doluluğu
dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 Odanızdan saat 18.00’e kadar geç çıkış yapmanız durumunda, uygulanacak ücret 20 Euro’dur. (KDV
dâhildir)

3. İPTAL ve ‘’ NO-SHOW’’:

 Garantisi olmayan rezervasyonunuz aynı gün saat 18:00’e Kadar opsiyonlu olup, 18:00’den
sonraki girişlerde acentanızın yazılı Garantisi gerekmektedir. Garantisi rezervasyonlar 24 saat
öncesinden iptal edilmediğinde, o gün için bir gecelik oda ücreti tarafınıza fatura edilecektir.

4. ÇOCUK İNDİRİMLERİ:

 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak konaklarlar.



 7-12 yaşarası çocuklar için 2 yetişkin yanında %50 indirim uygulanır. 
 
5. BAYİ ve TOPLANTI GRUPLARI: 

   Belirtilen kontrat fiyatları Bayii Toplantı grupları için geçerli değildir. 9-odanın üstü grup 
olarak değerlendirilir. Grup talepleriniz için lütfen sales@otel2000.com’a yazınız. 

 
 
 
 
6. GENEL KOŞULLAR: 
 

 Mücbir Sebepler 

 Hotel tarafından temin edilecek tüm odalar ve mahallerin hükümet ve resmi makamların 
işlemleriyle, harp, sivil karışıklık, mülki hakların kullanılmaması hali, grev, lokavt, yangın, 
patlamalar, afetler, iç savaş, ayaklanmalar, salgın hastalık, karantina, su baskını, otelin 
satılması, zorunlu tamirat, Askeri makamların müdahalesi ve/ veya resmi makamların işlem 
ve emirlerine uymak gibi nedenlerden kaynaklanan ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Otelin 
iradesi dışında kalan durumlar mücbir sebep sayılır. Böyle bir durumda taraflar işbu anlaşma 
ile bağlı kalmazlar. 

 Bu sözleşmeye istinaden yapılan herhangi bir değişiklik yazılı ve karşılıklı imza karşılığında 
geçerlilik kazanacaktır. 

 Bu sözleşme şirket kaşesi ve yetkili kişi imzası ile onaylanarak tarafımıza gönderildiği tarih itibari ile      
geçerlilik kazanacaktır. 

 Şirket ödemeli rezervasyonlarda; şirket tarafından antetli kağıda yazılı olarak garanti edilmesi 
gerekir. Faturalarda ödeme süresi fatura tarihi itibari ile 15 gündür.  

 İş bu sözleşme 2 sayfadan oluşmaktadır. Doğabilecek uyuşmazlıklarda hal merci Ankara Mahkeme ve 
İcra Daireleridir. 

 

Sizlere ve değerli konuklarımıza  Hotel 2000 Kavaklıdere olarak hizmet verebilmeyi umut eder, 

işbirliğimizin gelişerek devamını dileriz. 

Saygılarımızla, 

                 OTEL ADINA                                                                                          KURUM ADINA 

                 MERAL ARAS  

 Hotel 2000 Satış & Pazarlama Müdürü                                                        ANKARA BAROSU   

          Tel: +90 312 419 90 01                                                                               MURAT ÇELİK  

 Mobile +90 536 597 13 87  

 Bestekar Sokak No:29 Kavaklıdere 

 



                                                                                                                            

 

 
 

 
 

 

 

 


