
                
    

 

 

 

 
Şirket BTSO  Şirket 

Ramada By Wyndham Bursa 

Nilüfer  

 
Kime Nilay Dörtler    Kimden Sena Katı 

 

 
Telefon -   Telefon 0 224 666 0 555 

 

 Tarih 24.12.2021  Bilgi                 Tuğçe Ercan   
 

 
E-mail NDortler@BTSO.ORG.TR E- mail rezervasyon@ramadanilufer.com   

 

      
Sayın Nilay Dörtler ;  

Ramada By Wyndham Bursa Nilüfer Otelimize göstermiş olduğunuz nazik ilgiye teşekkür ederiz. 

2022 yılı Nisan ayına kadar geçerli olacak Kurumsal Şirket fiyatlarımız aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 
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Başlangıç Tarihi 

 

Bitiş Tarihi 

Standart Room 

 

 

  SNG DBL 

 

 

01.01.2022 

 

 

    01.04.2022 600 TL  800 TL  

http://ramadabursanilufer.com/
http://ramadabursanilufer.com/
mailto:NDortler@BTSO.ORG.TR
mailto:rezervasyon@ramadanilufer.com


                
    

 

 

Açıklamalar 
 

• Fiyatlarımıza Kahvaltı ve KDV dâhildir.  

• Connection oda satın alındığında yukarıda belirtilen fiyatlar iki oda için verilen fiyatlardır.  

• KDV oranındaki değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. 

• Otel, şirketinize bildirimde bulunmak kaydı ile tüm fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. 

• Tüm odalarımızda ücretsiz Kettle, Çay ve Kahve servisi servisi bulunmaktadır. 

• Otel bünyemizde ve odalarımızda kablolu/kablosuz internet bağlantısı mevcut ve ücretsizdir. 

• Misafirlerimize binek araç otoparkımız ücretsizdir. 

• Dini Bayramlar, Fuar Dönemleri, Sömestre ve Yılbaşı tatillerinde yukarıdaki fiyatlar farklılık 

gösterebilir. 

• Aileleri ile aynı odada konaklamak sureti ile 0 – 6 yaş çocuklar ücretsiz, 7 – 12 yaş çocuklara 150 TL 

, 12 yaş ve üzeri yetişkinlere 200 TL , fiyat farkı uygulanır. 

• Tüm rezervasyonlar, saat 16:00’a kadar garanti altına alınmıştır. 16:00’dan sonraki varışlar için Otel 

garanti yazısı talep etmektedir. 

• Rezervasyonlarınıza ait tüm değişiklik, talep ve iptaller yazılı olarak yapılmalıdır. Otelimiz tarafından 

onaylanmayan konfirme edilmemiş hiçbir işlem geçerli değildir. 

• Otele Giriş; saat 14:00 itibari ile Otelden Çıkış; saat 12:00’dir. 

• Otelin doluluğuna göre erken giriş ve geç ayrılış imkânı sağlanabilir. 

• Konaklama faturalarında misafirin giriş günü geçerli olan Merkez Bankası Efektif Satış Kuru esas 

alınacaktır. 

• Bu teklif, sadece şirketinize özel fiyat teklifi olup, kredili çalışma anlaşması değildir. Şirketiniz ile 

Ramada By Wyndham Bursa Nilüfer Oteli’nin kredili çalışma anlaşması yok ise tüm ödemeler ya 

misafiriniz tarafından ya da misafiriniz otelden ayrılmadan önce şirketiniz tarafından yapılmalıdır. 

• Şirket Otel’in gizli bilgisini hiçbir üçüncü kişiye ifşa edemeyecek, internet ortamında 

yayınlamayacaktır. 

 

     Saygılarımla 

     Sena Katı 

     Banket & Satış Müdürü 
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