
 
 

 

 
 
 

 
 

Konu : Kurumsal Konaklama Fiyat Teklifi Gönderim Tarihi : 07.02.2022 
Şirket : Gaziantep Ticaret Odası Otel Yetkilisi : Sultan Akbulut 
Yetkili Kişi : Ayşegül Özgan Telefon : 0543 938 86 85 
Telefon : 0342 220 30 30  E-mail   : sales3@lionelhotel.com.tr 
E-mail : ayseguldemir@gto.org.tr Web Sitesi : www.lionelhotel.com.tr 
 
Sayın Özgan, 

 
Yerli/Yabancı uyruklu KURUMSAL MİSAFİRLERİNİZ için tarafınıza uygulayacağımız özel indirimli 2022 
Yılı fiyatlarımızı aşağıda bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duyarız. Anlaşmamızın tarafınızdan 
onaylanması durumunda ŞİRKET adına ayrılmış bölümü imzalayıp kaşeleyerek geri fakslamanız rica 
olunur. 
 

    

 
AFIŞE 

FİYATLARIMIZ 
EUR 

               2022 İNDİRİMLİ ŞİRKET FİYATLARIMIZ  
BB 

ODA TİPİ 

 

7.02.2022-30.04.2022 

  Sng Dbl Single Double 

StandartRoom 150.-EUR 170.-EUR 650.-TL 650.-TL 

 
                                 * Yukarıda belirtilen fiyatlara zengin açık büfe kahvaltı ve KDV dahildir. 

 
Kredili çalışması talep edilmesi halinde, Lionel Hotel İstanbul krediler departmanı tarafından gönderilecek olan kredi 
anlaşma formunu doldurarak; vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte krediler departmanının 
onayına gönderilmesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
 

http://www.lionelhotel.com.tr/


 
 

 

ÜCRETSİZ HİZMETLER  

- Tüm odalarda çay/kahve ikramları 

- Kalış süresince her gün 2 şişe su ikramı 
- Kapalı Yüzme Havuzu  
- Sauna  
- Türk Hamamı  
- Buhar odası  
- Fitness Club 
- Business Center  
- Wifi ve Kablolu internet kullanımı  

 
GENEL ŞARTLAR 
- İlave yatak ücreti 200 TL’ dir.  
- Ebeveyn (2 yetişkin) odasında konaklayacak olan 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar için %50 

indirimli ücret alınmaktadır.  
- 10 oda ve üzeri talepler, istenen oda tipinin müsaitliği doğrultusunda teyit edilir. 
- Yukarıda belirtilen fiyatlar uluslararası ve ulusal kongre, toplantı, seminer ve bayram gibi özel rezervasyonlar için 

geçerli değildir. Kongre, uluslararası organizasyonlar, doluluk ve sezon özellikleri dikkate alınarak otel tarafından 
yapılan fiyat değişiklikleri rezervasyon konfirmesi esnasında tarafınıza bildirilecektir. 

- Döviz kuru otele giriş tarihindeki (check-in) Merkez Bankası Döviz Alış Kuru baz alınarak faturalandırma 
yapılacaktır.  

- Kredili çalışılması halinde fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında doğabilecek kur farkları tarafınıza fatura 
edilmektedir. 

- Türkiye Cumhuriyeti yasal, hukuki, mali mevzuatında olabilecek tüm vergi ve kanun değişiklikleri fiyatlara aynen 
yansıtılacaktır. 

 
REZERVASYON 
- Rezervasyon taleplerinde misafirin adı/soyadı, talep edilen oda tipi, giriş-çıkış tarihleri, tahmin edilen otele varış 

saati, ödeme şekli, garanti detayları ve varsa özel talepler yazılı olarak bildirilmelidir. Otelimiz tarafından yazılı 
olarak konfirme edilmeyen talepler geçersiz sayılacaktır. 

 
GARANTİ 
- Tüm rezervasyonlar kredi kartı ya da firmanın kurumsal  e-postası, faksı ile garanti edilmektedir. Garanti 

edilmemiş olan rezervasyonlar misafirin giriş gününden bir gün öncesinde saat 16:00’a kadar tutulacaktır.  
 
NO SHOW 
- Rezervasyonlar ödeme garantili olarak tutulmaktadır. İptal ve değişiklik durumunda misafirin geliş gününden 1 

gün önce saat 16:00’ya kadar bilgi vermenizi önemle rica ederiz. İptal edilmeyen rezervasyonlarda misafirin 
otelimize gelmemesi halinde, otel tarafından herhangi bir geribildirim yapılmaksızın bir gecelik oda ücreti no-
show bedeli olarak tahsil edilmektedir. Otele giriş yaptıktan sonra erken çıkış talep etmeniz durumunda, çıkış 
tarihinden sonraki günün ücreti konakladığınız fiyat kategorisi üzerinden tahsil edilerek çıkışınız onaylanacaktır. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

ÖDEME PROSEDÜRÜ 
 
- Firma tarafından yapılacak olan ödemelerde, firmanın karşılayacağı harcamalar detaylı ve yazılı olarak otele 

bildirilmelidir. Garanti edilmiş olan bu harcamalar misafirin giriş gününden en geç 24 saat öncesinde tamamen 
ödenmiş olmalıdır. Bu tarihe kadar ödeme yapılmamış ise otel rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. 
 
 
Lionel Hotel’e göstermiş olduğunuz nazik ilgi ve desteğe teşekkür eder, konuklarınıza Lionel Hotel olarak ev 
sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. 
 
Olası görüş ve sorularınız için her zaman hizmetinizde olduğumuzu, gerek sizin gerekse konuklarınızın Lionel 
Hotel İstanbul’da hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 

Sultan AKBULUT             Volkan ÖZTÜRK             
Satış Yetkilisi                                                 Satış Müdürü 
sales3@lionelhotel.com.tr            sales@lionelhotel.com.tr 
 
 
 

Seren SONUK   
Satış Direktörü  
seren@lionelhotel.com.tr                                                                                    
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