
 

 

 

 

Öncelikle Ramada By Wyndham  Bursa Çekirge Termal & Spa Oteline göstermiş olduğunuz nazik 

ilgiye teşekkür eder, sizlerle çalışmaktan duyacağımız memnuniyeti şimdiden belirtmek isteriz. 

        03 Ocak – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olan, değerli firmanızın kurumsal 

misafirleri için uygulayabileceğimiz konaklama fiyatlarımızı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur 

 

Oda Tipi Oda Kahvaltı Fiyat 

 Tek Kişilik Standart Oda 540 TL 

 İki Kişilik Standart Oda 690 TL 

 Tek Kişilik Köşe Oda 640 TL 

 İki Kişilik Köşe Oda 790 TL  

 Aile Odası (4 Kişilik) 1.450 TL 

Suit Oda ( Tek kişi & Çift Kişi)  1.600 TL 

 

                   

  

Firma :  BTSO Şirket : 
Ramada By Wyndham Bursa Çekirge                               

Termal & Spa 

Kime : Nilay Dörtler  Kimden : Simge Eroğlu  

Telefon : 0224 275 17 51  Telefon :  0 224 232 12 12  

GSM : - Mobil             :  0533 157 30 87 

 Tarih : 04.01.2022 Konu : 2022 Kurumsal Firma Fiyatları  

 Mail : ndortler@btso.org.tr Mail : simge.eroglu@ramadabursacekirge.com   



 

Açıklamalar : 

 Otelimizi  www.ramadabursacekirge.com adresimizden ziyaret edebilirsiniz. 

 Fiyatlarımıza % 8 Kdv ve açık büfe kahvaltı dahildir.  

 KDV oranındaki değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. 

 Yukarıda belirtilen fiyatların geçerli olabilmesi için rezervasyon formunda kurumsal şirket ismi 
bulunması gerekmektedir. 

 Kurumsal firma fiyatları cumartesi günleri , dini , resmi bayramlarda ve özel günlerde geçerli 
değildir. 

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

 Sabah kahvaltısı açık büfe olarak sunulur. 

 Tüm odalarımızda ücretsiz Kettle, Çay ve Kahve servisi bulunmaktadır. 

 09.00 – 22.00 saatleri arası faaliyet gösteren kapalı Termal Havuz, Sağlık Kulübü, sauna, 
Fitness Center ücretsizdir, Kese,  Masajlar ve Özel Aile Hamamı kullanımı  ekstra ücretlendirilir. 

 Pandemi süresince Hera Spa bölümümüzde genelgeler ile doğru orantılı çeşitli kısıtlamalar 
olmaktadır. Otelimiz ile irtibatta olmanızı rica ederiz. 

 Otel bünyemizde ve odalarımızda kablolu - kablosuz internet bağlantısı mevcut ve ücretsizdir. 

 Misafirlerimize binek araç otoparkımız ücretsizdir. 

 Aileleri ile aynı odada konaklamak sureti ile 0 – 6 yaş 1 çocuk ücretsiz, 7 – 12 yaş çocuklara 
100 TL,  12 yaş üzeri yetişkinlere 150 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. 

 Rezervasyon iptali en geç giriş günü saat 12:00’ye kadar mümkündür, bu saaten sonra gelen iptal 
taleplerinde otel 1 gece no show uygulama hakkında sahiptir. 

 Otelin doluluğuna göre erken giriş ve geç ayrılış imkanı sağlanabilir. 

 Bu anlaşma, sadece özel fiyat anlaşması olup, kredili çalışma anlaşması değildir. Acentanız ile 
Ramada Bursa Çekirge Oteli’ nin kredili çalışma anlaşması yok ise tüm ödemeler ya misafiriniz tarafından 

ya da misafiriniz otelden ayrılmadan önce acentanız tarafından yapılmalıdır. 

 Firmanıza sağlanacak kredi imkanları, talep etmeniz durumunda tarafınıza gönderilecek kredi 
anlaşma formunun eksiksiz şekilde doldurularak ve talep edilen tüm belgeler eklenerek, tarafımıza 

gönderilmesinden sonra yapılacak araştırma sonucu belirlenecektir. 

 
 

 

 

 

      Saygılarımla , 
      Simge Eroğlu 
      Sales & Reservation Supervisor 
      Ramada By Wyndham Bursa Çekirge Termal & Spa 
 

http://www.ramadabursacekirge.com/

