RAMADA ENCORE ISTANBUL AIRPORT
HOTEL FACT SHEET
Ramada Encore Istanbul Airport
Beşyol Mah. Birlik Cad. No:10
Sefakoy – Kucukcekmece
Istanbul / Turkey
Tel.: +90 212 540 06 91 pbx
Fax: +90 212 540 06 97
Satış telefon ext. 647
Satış fax 0212 540 06 97
info@ramadaencoreairport.com
www.ramadaencoreairport.com

YOL TARİFLERİ
•

havaalanından
Otelimize Uluslararası Atatürk Havaalanından Metro ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Sirinevler metro istasyonundan Beşyol için araç değiştirip Beşyol istasyonundan
metrobüse bineceksiniz. Metrobus’den ve otobüs durağından otel yürüme
mesafesindedir.

•

araba ile
Otelimiz Uluslararası Atatürk Havalimanına 2 km.uzaklıktadır. Havaalanından , E-5
otobanını takiben Florya’ya kadar gidip, Florya kavşağından sola dönüp, İnönü
Yolundan tekrar sola dönünce otelimize varmış oluyorsunuz.

•

takribi taksi ücreti
(tek yön)
Uluslararası Atatürk Havalimanından Otelimize tek yön taksi ücreti aşağı yukarı 15-20
TL. (5 €) kadar olup 15 dakika sürmektedir.

VARIŞ BİLGİLERİ
•

Otele Giriş : 14:00
Otelden Çıkış : 12:00
Express Giriş & Çıkış vardır.

•
•
•

Ücretsiz vale
Otel misafirleri için otel içindeki otopark ücretsizdir.
Otel içi ve dışı park için: detaylar için otel resepsiyonu ile bağlantıya geçiniz

•

Evcil hayvan kabul edilmemektedir

•
•

Toplamda 9 kat-5 katı misafir odaları, 90 oda 7 suit dahil.
2 toplantı odası,1620 metrekare toplantı alanı.

•

PARK

EVCİL HAYVAN PROSEDÜRÜ
OTEL DETAYLARI

MİSAFİR ODA BİLGİLERİ

(oda tiplerine göre değişiklik göstermektedir)

GENEL ODA HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•

Münferit klima kontrolü
Yastık Menüsü
Kasa
Lüks ve rahat yataklar, %100 pamuklu alerji yapmayan çarşaflar.
Hoşgeldiniz Tepsisi (kahve / çay-şişe su,su ısıtıcısı)
Uyandırma Servisi

•
•
•
•
•

Terlik
Delux ve Suit odalarda bornoz
Saç kurutma makinesi
Büyüteçli – ışıklı makyaj aynası
Otelimize özel şampuan, sabun, vücut şampuanı.

•
•
•
•
•

Kablo / Uydu IPTV (internet protokol TV)
Minibar
CD çalar – isteğe bağlı
VCR – isteğe bağlı
En son filmler / Videolar – isteğe bağlı (ücretli)

•
•
•

Priz : ikili voltaj
Telefon içerikleri : sesli mesaj, telefon bekletme, telefon transferi
İki-hatlı telefon : hat bekletme, telefon transferi, iki hatlı operasyon

•

Havaalanı – Otel – Havaalanı Transfer (saatleri resepsiyondan temin edebilir veya
web sitemizden inceleyebilirsiniz)
Bilgisayar Köşesi
Vale Servisi

MİSAFİR BANYO HİZMETLERİ

MİSAFİR ODALARINDAKİ EĞLENCELERİNİZ

İŞ AMAÇLI HİZMETLER

SERVİSLER
SERVİSLER
ÜCRETSİZ SERVİSLERİMİZ
SERVİSLERİMİZ
•
•

•
RESTORAN
RESTORANT
ORANTLAR & BAR
FINE DINING

•
•
•

Sabah Kahvaltısı – Açık Büfe
80 kişi kapasiteli
Organizasyonlarda yuvarlak masa düzeninde 100 kişi kapasiteli

TOPLANTILAR & ETKİNLİKLER
TURKUAZ

•
•
•
•
•

Tiyatro düzeninde 110 kişi kapasiteli
Tüm teknik donanıma sahip (sabit perde, barkovizyon) mikrofonlar
Kablosuz internet
Gün ışığı almaktadır, sürgülü kapıları sayesinde bahçeye açılmaktadır
Toplam metrekaresi 75 ; genişlik 5 m2 x yükseklik 3.20 m2 x uzunluk 15 m2

EFLATUN

•
•
•
•

Tiyatro düzeninde 80 kişi kapasiteli
Tüm teknik donanıma sahip (sabit perde, barkovizyon) mikrofonlar
Kablosuz internet
Toplam metrekaresi 62,25 ; genişlik 4.15 m2 x yükseklik 2.70 m2 x uzunluk 15 m2

ETKİNLİK ALANLARI

Hem açık hem kapalı olarak etkinlik alanımız bulunmaktadır.
Bahçemiz kır düğünleri ve diğer organizasyonlar için ideal bir mekan olup , yuvarlak masa
düzeninde en fazla 250 kişi kapasitelidir.
Kapalı salonumuz ise, yuvarlak masa düzeninde en fazla 100 kişiye hizmet verebilmektedir.
Aynı zamanda salonumuzun yan tarafında üzeri ve yanları kapalı, açık bir mekanımız daha
bulunmaktadır, bu yerimiz de 30 kişi kapasitelidir.
SAĞLIK & GÜZELLİK
Na pe’a fitness & spa

•
•
•
•
•
•
•

Fitness Olanakları
Fitness Merkezi
Spa / Balili masözlerin çeşitliği masajlar yaptığı 2 masaj odası – randevu alınmalıdır
Sauna
Buhar Odası
Kar Çeşmesi
Isıtmalı taş Yatakların bulunduğu dinlenme alanı

