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OTEL REZERVASYONU VE HİZMETLER
Otel rezervasyonu için http://www.iconte.org sitesine “Hotel&Rezervation” –“Otel Rezervasyonu”
butonu eklenmiştir. Butonun yanındaki açıklamaları dikkate alarak rezervasyonunuzu 24 Mart 2019
tarihine kadar yapabilirsiniz. Aynı tarihlerde
ICONTE katılımcıları dışındaki kişiler için, otel oda
ücreti ortalama 50- 100 TL. daha yüksektir. O nedenle http://www.iconte.org sitesindeki “Hotel &
Rezervation”- “Otel Rezervasyonu” butonunun yanındaki açıklamaları okuyarak rezervasyon
yaptırmanızı öneririz. Otel ile yapılan anlaşmaya göre en geç 08 Nisan 2019 tarihine kadar rezervasyon
yaptırmalısınız. Bu tarihten sonra otel ücretlerinin artması ve otel kapasitesinin dolması konusunda
hiçbir sorumluluğumuz yoktur.
Tek kişilik standart oda

1 Kişi

Her şey dahil

245.00 TL.

1 Günlük

İki kişilik standart oda
Üç kişilik standart oda

2 Kişi
3 Kişi

Her şey dahil
Her şey dahil

360. 00 TL.
486.00 TL.

1 Günlük
1 Günlük

Her şey dahil

560.00 TL.

1 Günlük

Aile odası

YİYECEKLER: Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, gece yarısı snack, öğleden
sonra Coffee Break.
İÇECEKLER: 08:30 – 24:00 arası tüm ünitelerde alınacak olan yerli alkollü & alkolsüz içecekler,
odalardaki Minibar’da alınacak kişi başı 1 adet 0,5 lt su kullanımı dahildir.
AKTIVITE: Açık & kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, jakuzzi, fitness center,masa tenisi, tenis
kortu kullanımı,akşamları ise canlı müzik ile eğlence.
EXTRALAR: Snack, A la Carte restoran, Telefon, çamaşırhane hizmetleri, masaj, kese, cilt bakımı,
tenis malzemeleri ve dersi, ışıklandırmalı tenis kortu, muhtelif su sporları, oda servisi, taze sıkılmış
meyve suları, yabancı içecekler, Rent a car, Doktor hizmetleri, Bebek Bakıcılığı, SPA CENTER, Disko.
OTELE GİRİŞ “CHECK-IN” VE OTEL’DEN ÇIKIŞ “CHECK-OUT” SAATLERİ
Otel’e giriş saati: 14: 00, Otel’den çıkış saati 12: 00’dir. (Otelin müsaitliği doğrultusunda erken
check- in veya belirli sayıda Late C/out yapılabilir.)
Otelde konaklamayanlar için günlük katılım ücreti 100 TL’dir. Katılım günü otel görevlisine
ödenecektir. Bu ücrete sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve yemek esnasında alınan tüm
yerli alkolü ve alkolsüz içecekler ile oturumlar arası su, çay, kahve pasta ikramları dahildir.
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Yukarıdaki olanaktan yararlanmak istemeyenler için;
Dış Katılımcı Toplantı Paketi: 30.00 TL Kişi başı / Günlük: Bu ücret Otelde konaklamayıp Kongreye
katılan ve otelin başka olanaklarından yararlanmayıp günde 4 kez alınacak Cafe Break’den
yararlanacak olanlar içindir.
Erken giriş kahvaltı farkı ya da kahvaltı: Kişi başı 30 TL. (Kişi başı / Günlük)
Geç çıkış öğle yemeği farkı ya da öğle yemeği: Kişi başı 50 TL. (Kişi başı / Günlük)
Geç çıkış akşam yemeği farkı ya da akşam yemeği: Kişi başı 60 TL. (Kişi başı / Günlük)
Ayrıca, yukarıda belirtilen olanakların hiç birinden yararlanmak istemeyenler için,
salonlarda bildiri sunumu ücretsizdir.
Yukarıdaki açıklamalar dışında lütfen iletişim kurmayınız. Yapılabilecek hiç bir şey yoktur.
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