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Sayın Aktaş,
Öncelikle DoubleTree by Hilton İstanbul – Tuzla’ ya göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve işbirliğine çok
teşekkür ederiz.
2019 yılı sonuna kadar değerli Şirketiniz misafirleri için uygulayacağımız çok özel indirimli oda
fiyatlarımız aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
Fiyat teklifimiz, imzalanıp geri gönderilmesi durumunda geçerlilik kazanacak ve rezervasyonlarınızda
özel fiyat uygulanmasına derhal başlanacaktır.
GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bu anlaşma 05/08/2019 – 30/12/2019 tarihleri arasında geçerlidir.
KURUMSAL ŞİRKET FİYATLARI

Oda Tipi
Guest Room
Deluxe Room
Junior Suite
One Bedroom Suite
Asklepis Suite
3. Kişi Farkı



Tek Kişilik
€ 75.00
€ 95.00
€ 125.00

Çift Kişilik
€ 95.00
€ 125.00
€ 145.00
€ 150.00
€ 160.00
€ 35.00

Yukarıda ki fiyatlarımız gemicilik firmalarına uyguladığımız özel fiyatlardır; kurumunuza özel
olarak yukarıda ki fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanacaktır. Bu fiyatlardan yararlanabilmek
için kurumunuza ait kartın gösterilmesi mecburidir.
Yukarıdaki fiyatlarımıza, açık büfe kahvaltı dahil , KDV hariçtir. Rezervasyon anında otelin
uygun olan oda tipleri için geçerli olacaktır.



Konaklama dışında otel imkanlarından (Havuz, sauna, hamam, spa, restaurant ve bar)
yararlanılmak istendiği takdirde alınan hizmet bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. Bu
indirimden de yararlanabilmek için kurumunuza ait kartın gösterilmesi zorunludur.

GENEL ŞARTLAR :
1. Hükümet tarafından fiyat teklifi geçerlilik süresi içerisinde ilave edilebilecek her türlü vergi fiyatlara
yansıtılacaktır.
2. Bu döküman yalnızca “ Özel Fiyat Teklifi” olup, kredi anlaşması değildir. Eğer şirketinizin
DoubleTree by Hilton İstanbul – Tuzla ile kredi anlaşması yok ise tüm faturalar, misafiriniz
tarafından veya misafiriniz otele giriş yapmadan önce şirketiniz tarafından ödenmelidir. Şirket
tarafından yapılacak ödemelerle ilgili kredi müracaat formu talebiniz üzere gönderilecek ve
değerlendirilecektir.
3. Otelimiz ile kredi anlaşmanız olduğu takdirde, ödemelerin fatura tarihinden sonraki 15 gün
içerisinde otelimize yapılması gerekmektedir.( Kredi başvurusu için otel ile irtibat kurunuz. )
4. Otelimiz her rezervasyonu giriş tarihinde saat 18:00'e kadar garantisiz olarak tutar. Saat 18:00'den
sonra gelecek olan misafirler için yazılı şirket garantisi talep edilmektedir. Garantili rezervasyonların
saat 18:00'e kadar yazılı olarak iptal edilmemesi durumunda, şirket belirtilen ilk gece ücretini
ödemeyi kabul eder.
5. Otelimizin Check-in saati 14:00 ve Check-out saati en geç 12:00’dir. Erken giriş veya geç çıkış
talepleri otel doluluğu göz önünde bulundurularak karşılanacaktır.
6. Belirtilen fiyatlar Özel günler ve ülkemizde ve bölgemizde olabilecek olan Kongre ve büyük çaplı
organizasyon tarihlerini kapsamaz ve belirtilen fiyatlar Online satış sitelerinde otelin izni olmadan
yayınlanamaz.
7. 0 - 6 Yaş arası Ücretsiz ,6 – 12 yaş arası % 50 indirim, 12 yaş ve üzeri kişiler 3. Kişi olarak
uygulanmaktadır.

Sayın Aktaş , her türlü soru, istek ve önerilerinizde size yardımcı olmaktan mutluluk
duyacağımızı belirtiriz.
Saygılarımızla .

Fethi Duran
Gelirler Müdürü
fethi.duran@hilton.com

