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Nilay DÖRTLER 
BTSO 

Sayın Dörtler, 

Misafirlerinizin otelimizde gerçekleştirecekleri konaklamaları için 2020 yılı sonuna kadar geçerli 
olacak özel fiyat teklifimiz aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

Otelimizle ilgili bazı uygulamalara dikkatinizi çekmek isteriz; 

• Günlük Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılmaktadır.
• KDV oranında oluşan değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır.
• Rezervasyon talepleriniz istenen oda tipinin müsaitliği doğrultusunda teyit edilir ve yoğun

dönemlerde otel özel fiyatları uygulamama hakkını saklı tutar.
• Rezervasyonlar, otele varış günü saat 16:00'a kadar ücretsiz olarak iptal edilebilir.

Rezervasyonunuzu garantilemek için geçerli bir kredi kartı bildirilmesi veya şirketiniz tarafından
garanti yazısı gönderilmesi gerekmektedir.

• Otel, garantili rezervasyonlarınız iptal edilmediği takdirde bir gecelik oda ücretini tahsil etme hakkını
saklı tutar.

• Otele giriş saati 14:00; ayrılış saati en geç 12:00'dir. Erken giriş ve geç çıkış talepleriniz, otelin
müsaitlik durumuna göre ücrete tabidir. Gerekli değişikliğin zamanında yapılabilmesi için
Resepsiyon ile önceden irtibata geçilmesi gereklidir.

• Kredili çalışmak için önceden yapılacak kredi anlaşmasının onaylanması gerekmektedir. Kredili
firmalarımız ödemelerini fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yapabilirler.

• Özel şirket fiyatları sadece ilgili şirket misafirleri, çalışanları ve şirket yan kuruluşları için geçerlidir.
• Marriott Rewards Programı, geçerli fiyatlar için uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen

Marriottrewards.com'u ziyaret ediniz.

Grup ve uzun süreli konaklamalar, toplantı, ziyafet gibi tüm organizasyonlarınız için Satış Ofisinden bilgi 
alabilirsiniz. Sheraton Bursa Hotel; firmanız ile kurmuş olduğu bağların gelişmesi için çalışmaktan büyük 
memnuniyet duymaktadır. Göstermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. 

Saygılarımla, 
Müberra Fetullahoğlu 
Kıdemli Satış Müdürü 
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BTSO Biz Projesi Üyelerine 
Özel 2020 Özel Şirket Fiyatları 

• Konaklama : Konaklama taleplerinde ilgili günün kapı fiyatları üzerinden tarafınıza %15 indidirm
yapılacaktır.

• Yiyecek: Otelimiz outletlerinden yapılacak yiyecek içecek harcamalarında %15 indirim
yapılacaktır.
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ODA TİPLERİ ve ÖZELLiKLERi 

Classic Oda 

Rahat, şık ve zevkle dekore edilmiş Classic odalarımızda Sheraton 
Sleep Experience® Bed yatakları konfor seviyenizi yüksek tutmayı 
garanti etmektedir. Bu arada Shine Spa Bursa ve Sheraton Fitness'a 
ücretsiz erişimin de tadını çıkarabilirsiniz. 

CornerOda 

Tercih edilen görünümün dışında, şık köşe odalarımızın sahip olduğu 
geniş alanların keyfine varabilirsiniz. Bütün köşe odalarımızın 
Sheraton Shine Spa™'ya ve 7/24 açık olan Sheraton Fitness 
salonuna ücretsiz geçişi vardır. 

E:ı:ecutive Suit 

Davetkar bir atmosfere, konfora, çalışma alanıyla beraber ferah bir 
salona ve yatak odasına sahip Executive Suites .. Club Lounge'ın 
muhteşem manzarasından ilham alıp, kendinizi Shine Spa Bursa 'da 
şımartıp, 7/24 açık olan Sheraton Fitness'da konaklamanızın 
zirvesine ulaşabilirsiniz. 

Deluxe Suit 

İhtişamlı atmosfere, konfora, çalışma alanıyla beraber ferah bir 
salona ve yatak odasına sahip De Luxe Suites .. 7/24 açık olan 
Sheraton Fitness'da konaklamanızın zirvesine ulaşabilirsiniz.Club 
Lounge'a ücretsiz geçiş yapabilirsiniz. 

Presldentlal Sult 

Uludağ'ın nefes kesen manzarasına sahip Sheraton Bursa'nın en üst 
katında yer alan Kral Dairesi sizler için lüksü ve mekanı 
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birleştiriyor.Yerel renkler ve şık aksesuarlar akıllarda kalıcı bir deneyim yaşatıyor. Büyük boy 
yatak odası, jakuzi ile donatılmış bir banyo, yağmur duşu ve TV ekranı çalışmanızı artıracak. 
Özel bir toplantı odası da bu odaya bir saray hissi veriyor . 
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