
 

REVİZE 

 

 

Sn. DÖRTLER; 

 

Öncelikle Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center olarak nazik ve daimi ilginiz için 

teşekkür ederiz. 
 
 

Otelimizde konaklatmayı düşündüğünüz Şirketiniz mensup ve misafirleri için uygulayacağımız 

size özel fiyatlarımızı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. 
 

 

Almira Hotel ekibi olarak sizleri ve değerli konuklarınızı otelimizde ağırlamaktan kıvanç 

duyacağımızı belirtir, süregelen işbirliğimizin gelişerek devamını dileriz. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

Aylin IŞIKOĞULLARI                      Macid HAMMAL       

Almira Hotel                                       Almira Hotel  

Genel Müdür Yardımcısı                                                           Satış & Pazarlama Sorumlusu 
      

                               

 

Superior  Room için  tarafınıza uygulayacağımız size  özel fiyatımız/ ( 35 m2) 

 

Superior Rooms Tek Kişilik                B.B.             650.-TL 

Superior Rooms Çift Kişilik                B.B.             800.-TL 

 

 

 

 

To : BTSO BİZ CARD To : Almira Hotel 

Contact : Sn.  Nilay DÖRTLER Contact : 
Sn. Aylin IŞIKOĞULLARI 

Sn. Macid HAMMAL 

Phone : 0 224 235 37 37 
Phone  0 224 250 20 20 

Gsm :  
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aylin@almira.com.tr 
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REVİZE 

 

✓ Özel kurumsal fiyatlarımız 19 Ocak 2022- 31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek  

konaklamalarınız için  geçerli  olup  belirtilen fiyatlara Kahvaltı & Kdv dahildir. 

✓ Rezervasyon taleplerinizde ; misafir ismi, giriş - çıkış tarihleri, oda katogorisi, ödeme şekli 

ve var ise özel taleplerinizi belirtmeniz rica olunur. 

✓ Fiyatlarımız yılbaşı, sömestre, kongre fuar resmi ve dini bayramlarda geçersizdir.  

✓ Vergilerde meydana gelebilecek artışlar ve ilaveler fiyatlara yansıtılır. 

✓ Tüm odalarımızda ücretsiz kettle Service bulunmaktadır. (Çay – Kahve ) 

✓ Tüm odalarımızla günlük kişi başı 0,5 lt kapalı şişe su ücretsizdir.  

✓ Ücretsiz OTOPARK hizmeti bulunmaktadır.  

✓ Otel’e giriş saati 15:00, çıkış saati 12:00’dir. Saat 12:00 den sonra yapılacak tüm çıkışlar 

için saat 18:00’ e kadar oda fiyatının % 50 si saat 18:00’den sonra ise tam gün ücreti 

uygulanacaktır. 

✓ Otel, rezervasyon talebini yazılı bir geç giriş garantisi olmadığı durumlarda saat 16:00’ a 

kadar teyit eder. 

✓ Otelin garantisiz rezervasyonları 16:00’ dan sonra iptal etme hakkı saklıdır. Yazılı olarak 

garanti edilen rezervasyonun gerçekleşmemesi durumunda ilk gece ücreti “no show” olarak 

acentaya fatura edilecektir. Otel tarafından yazılı olarak konfirme edilmemiş talepler ve 

iptaller geçersizdir. 

✓ Garanti edilen rezervasyonlarda olabilecek iptaller, giriş günü saat 16:00 ’a kadar  yazılı 

olarak Otel’e bildirilmelidir. Aksi halde acenta , bir gecelik konaklama bedelini ödeyeceğini 

kabul eder. 

✓ Bu döküman yanlızca “ Kurumsal Konaklama Fiyat Teklifi” olup kredi anlaşması 

değildir. İşletmemiz ile kredi anlaşmanız yok ise yapacağınız konaklama taleplerinde 

rezervasyon ofisimiz tarafından garanti için ön ödeme (banka havalesi) veya kredi kartı 

bilgileriniz talep edilecektir. 

✓ Acenta  ödemeli rezervasyonlarda ödeme şeklinin Sadece Oda yada Oda + Tüm ekstralar 

dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz, ekstraların dahil olmadığı rezervasyonlarda girişte 

misafirden ekstraları için depozit isteneceğini hatırlatırız. 

✓ Acenta ile otel arasında kredi anlaşması bulunduğu taktirde ödemenin fatura kesim tarihini 

takip eden 14 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Ödemenin 14 gün içerisinde Otel’ e 

yapılmaması durumunda Otel ödenmemiş bakiye üzerinden aylık %3 oranında bir gecikme 

faizi uygulayacaktır. 
 

 

Ücretsiz Aktiviteler : Termal Havuzlar,Kapalı Havuz,Açık Havuz,Türk Hamamları,Fin 

Hamamı,Herbal Sauna,Rus Sauna,Fin Sauna,Buhar Odaları,Tuz Odası,Şok Duşu,Kar Çeşmesi,Jet 

Pool,Spa,Splash Kids Zone,Fitness Center,Pilates,Bilardo,Business Center,Odalarda ve Genel 

Alanlarda Kablosuz İnternet Erişimi,Özel Yastık Menüsü,Ücretsiz Kasa Hizmeti 
 

 

 

 

Ücretli Aktiviteler: Tüm Alkollü ve Alkolsüz İçecekler, Odalarda Minibar, Telefon,Kuru 

Temizleme,Bebek Bakım Hizmeti,Kuaför,Masaj Seçenekleri,Kese Köpük İşlemleri,Cilt 

Bakımları,Özel Türk Hamamları 
 

 
 

 



 

REVİZE 

 

Game Zone :   Çocuklar mutlu, anne-babalar daha mutlu. Retro oyunların, günümüz teknolojik 

oyunları PS4, Sega Racing, Basketball, Air Hockey, Pea Shooter, Funny Ball ile harmanlandığı 

eğlenceli bir oyun alanı. Oyun jetonlarını resepsiyon satın alabilirsiniz. Ayrıca; 02-06 yaş için 

ücretsiz top havuzu ve oyun alanı da bulunmaktadır. 

 

Almira Spa: Almira Spa, hamam, kaplıca ve termal su geleneğini  modern SPA konseptiyle birleştirerek 

geniş  alanda çok çeşitli  hizmet seçenekleriyle misafirlerine özgün bir deneyim sunuyor. 

 
➢ %100 taze hava ile çalışan havalandırma alt yapısı, 

➢ En yeni ve güvenli havuz temizleme ve kontrol sistemleri, 

➢ Uluslararası kalite belgelerine sahip Doğuş Spa ürünleri, 

➢ Uluslararası hijyen partneri Diversey işbirliği, 

➢ Alanında eğitimli ve tecrübeli uzman kadrosu ve terapistleriyle tüm ziyaretçilerini 

dinlendirici ve rahatlatıcı bir yolculuğa çıkarıyor. 

 

❖ Ladies  Spa: Bursa'daki en geniş Kadınlara özel Spa bölümünde tüm yorgunluğunuzu 

       Unutturacak birbirinden farklı Spa hizmetlerini deneyimleyebilirsiniz. 

 

❖ Splash Kids Zone: Çocuklar için özel tasarlanmış bu bölümümüzde, ebeveynler spa 

keyfi yaparken çocuklarda eğlenecek. Splash Kids Zone’da su oyunları ile çocuklar 

daha da mutlu. 

 

Minimum Kullanım Yaşı: 
 

➢ Spa kullanımı için gelen konuklarımız en az 12 yaşında olmalıdır. 

➢ 12 yaşından küçük misafirlerimiz ebeveyn eşliğinde sadece Splash Kids Zone bölümünü 

kullanabilmektedirler. 

➢ 18 yaş altı misafirlerimizin alacakları bakımlar ebeveyn imzası ile ve sadece aynı cinsiyetten 

olan terapistler tarafından yapılabilmektedir. 

 
 

ODALARIMIZDA VE OTELİMİZİN TÜM NOKTALARINDA KABLOSUZ İNTERNET  

ERİŞİM İMKANI MEVCUT OLUP, ÜCRETSİZDİR. 

 

Otelimizi daha yakından tanıyabilmek için www.almira.com.tr  adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 
 


