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Tarih: 22.06.2022 

 

Firma Adı: BURSA TİCARET ODASI 

Konu: 2022 Yılı Konaklama Fiyatları 

İletişim: ndortler@btso.org.tr 

Sayın  DÖRTLER, 

Öncelikle New Park Hotel Ankara’ya göstermiş olduğunuz nazik ilgi için teşekkür ederiz. 

 

New Park Hotel Ankara, Esenboğa Uluslararası Havalimanı’na 25 km. mesafede olup, tüm elçiliklere, 

iş merkez ve yaşam merkezlerine yakın konumu ile Ankara’nın tam kalbinde yer almaktadır. 

 

Kusursuz hizmet kalitesinin ön planda tutulduğu New Park Hotel, 1 kral dairesi, 13 suit, 95 deluxe , 98 

standart oda hizmetinizdedir. Fiziksel engelli misafirlerimiz için özel odaların bulunduğu otelimizde 

tüm misafirlerimizin kullanabileceği 24 saat açık iş merkezi mevcuttur. 

 

Teknolojik ekipmanların ücretsiz olarak sunulduğu 10 ile 190 kişi kapasiteli toplantı salonları, Türk ve 

Dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini sunan Park Restaurant ile misafirlerimize unutulmaz 

deneyimler yaşatmaktadır.  

 

Siz ve değerli misafirlerinize her zaman hizmet vermekten mutluluk duyduğumuzu belirtir, çalışma 

ortaklığımız devam etmesini dileriz. 
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 Suite, Corner Suite, Deluxe Queen ve King suit fiyatlarımız ile alakalı bizimle  iletişime geçmenizi 

rica ederiz. 

• Fiyatlarımız 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir. 

• Konaklama fiyatlarımıza KDV ve kahvaltı dahildir. 

• Fiyatlarımızda Giriş günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz alış Kuru baz 

alınacaktır. 

• Fiyat revize etme hakkı oteldedir. 

• Kahvaltı Park Restaurant’ta servis edilmektedir. 

• Otelimizin check-in saati 14:00, check-out saati 12:00’dir. Geç ayrılışlarınız için resepsiyon ile 

iletişime geçmenizi rica ederiz. 

• Rezervasyonlarınızı giriş günü saat 16:00’a kadar ücretsiz olarak iptal ettirebilirsiniz. 

16:00’dan sonra giriş yapacak misafirlerimizin rezervasyonlarını kredi kartı veya firma 

aracılığı garantilenmelidir. Garantili rezervasyonlar gerçekleşmediği takdirde 1 gecelik no-

show ücreti uygulanmaktadır. 

• Misafirlerimiz vale hizmeti ve spor salonundan ücretsiz olarak faydalanabilirler. 

• İnternet kullanımı ve odalarda günlük 2 adet su, çay – kahve – su ısıtıcı misafirlerimize 

ücretsiz olarak verilmektedir. 

 

  
          

   Hayrunnisa SAR 

SATIŞ SORUMLUSU 

 
                                                                                       

Room Category Single Double 

Standart 37 € 47 € 

Deluxe 42 € 52 € 
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