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Nilay Dcirtler
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Fiyatlarrmrza %8 KDV dahildir.

3, KiSi farkr iEin 100 L uygulanmaktadrr.

Belirtilen fiyatlara oda kullanrmr, agrk brife kahvaltr ve Termal SPA Kullanrmr dahildir.

Ozel g0nler, resmi tatiller, bayramlar vs igin fiyatlar farklrlrk gosterebilir.

Odarlarrmrzda gunlUk 2 adet 0.5 LT su ucretsizdir.

Bursa'ntn en b0yiiktermal ytizme havuzuna sahip SPA'da termal yuzme havuzu, sauna, agrk yrizme havuzu ve spor

salo nu otel misafirlerimize ticretsiz hizmet vermektedir.

Tttnr genel alanlar ve odalarda kablosuz internet baflantrsr ve lobide bulunan Business Center otel misafirlerimize

ii crets izd i r.

KugUk misafirlerimiz igin Cocuk kuliibu Ucretsizdir.

Valr: ve vestiyer hizmetimiz misafirlerimize tjcretsiz olarak sunulmaktadrr.
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Panaromic A'la Carte Restaurant

Sultana A'la Carte Arabic Restaurant

Teras Cafe ( Norgile servisimiz bulunmoktodtr. )

Qelik Cafe

Sony Playstation 4 Oyun Konsolu : 25 5 / saatlik ( Oyunlar : FIFA 19 - GTA 5 )
Masaj, cilt ve vlicut bakrm kurleri. I SPA Merkezinden detoylt bilgi altnz I

Vergilerde meydana gelebilecek artrglar fiyatlara yansrtrlabilir.

Otele girig saati 14.00 olup; grkrg saati ofle 12.00'dir, Saat 18.00'a kadar geg grkrglarda bir g0nl0k iicretin yansl, daha

sonra gergekle5ecek geg grkr5larda 1 g0nl0k rlcretin tamamt tahsil edilmektedir.

Misafirin sigara kullantmt konusunda rezervasyon esnasrnda bilgi verilmesi gerekmektedir.

$irketiniz taraftndan Otele yaprlacak t0m rezervasyonlarda; talebin, defigikliklerin ve odeme durumunun detaylr bir
gekilde mutlaka yazrh olarak bildirilmesi gerekmektedir. Otel tarafrndan yazrll olarak konfirme edilmeyen talepler
gegersiz sayrlacaktrr.

Otel rezervasyon talebini, yazrlr bir geg giri5 garantisi olmadrf;r durumlarda saat 16:00'a kadarteyit eder. Otelin
garantisiz rezervasyonlarr 16:00'dan sonra iptal etme hakkr saklrdrr. Yazrlr olarak garanti edilen rezervasyonun
gergekle5memesi veya girig tarihinde saat 16:00'a kadar yazrlr olarak iptal edilmemesi durumunda ilk gece Ucreti "
No Show" olarak girkete fatura edilecektir.

Bu yazt5ma yalntzca "Ozel Fiyat Sozle5mesi" olup kredili galr5ma anlaSmasr defiildir. Kredi anlagmamrz olmadrIl
takdirde Otelimizden temin edecefiiniz "Kredi Talep Formu" nun doldurularak tarafrmrza gonderilmesi
gerekmektedir. Kredili galrgmamtz kredi departmanrmrz tarafrndan belirlenecek miktar ve gun oranrnda miimkun
ol aca ktr r"

(Krerdi talep formu istek uzerine ayrrca gonderilecektir.)

Kredi anlagmamrz olmadr$r takdirde talep edilen hizmet bedellerinin tamamr misafirlerin OTEL'e giriglerinden once
nakit, kredi kartt ve ya banka havalesi ile yaprlmahdrr yapacafir tarihten once odenmelidir.
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