
 Çıkış gününüzde odanızın boşaltılması en geç saat 12:00'a kadardır.
 Saat 12:00'den sonra yapılacak geç çıkışlar için resepsiyona müracaat ediniz. Saat 12:00 öğle

vakti boşaltılmayan odalar için tam günlük oda ücreti tarafınızdan talep edilir.
 Tesise Evcil hayvan kabul edilmez.
 Tüm misafirlerimiz giriş sırasında resepsiyona kimlik kartı veya pasaprtunu ibraz etmelidir.
 Hijyen kuralları gereği tesise otel dışından yiyecek veya içecek getirilmemesi gereklidir.

Depozito Politikası:
Rezervasyon sırasında alınan % 100 depozito ile rezervasyonunuzun garantisi verilmektedir.

İptal Koşulları:
Bu fiyatın rezervasyonun ardından doğrudan Kredi Kartınızdan ücret alınacağını lütfen unutmayın.

Lütfen aşağıdaki özel koşulları okuyun:

Rezervasyonun iptali halinde: Rezervasyon gününden sonraki bir gün, "ertesi gün" iptallerden sonra,
oda ücretinin % 100 cezası olarak iptal edilmelidir.

Şartlar ve koşullar:

Seçtiğiniz oda tipi için yaptığınız oda rezervasyonu ve onayladığınız fiyatın ardından doğrudan kredi
kartınızdan tahsil edileceğini lütfen unutmayın.

Rezervasyon saatinde veya aynı gün yapılan iptallere ücretsiz alınmamaktadır.

İptalin, reservayon yapılış tarihinden bir gün sonra ve/veya varış tarihinden önce veya sonra veya daha
fazla % 100 rezervasyon ücreti alınır ve iade yapılmaz.

Konaklama rezervasyonunuzu yaptıktan sonra, sistemimiz odanın toplam ücretini otomatik olarak
Kredi Kartınızdan tahsil edecektir.

Kredi Kartınız geçerliliğini kaybederse, geçersiz veya yanlış rezervasyonunuz otomatik olarak sistem
tarafından reddedilir ve sistem tarafından iptali gerçekleşir.

Rezervasyonunuzu ödediğinizde, rezervasyon tarihinden sonraki gün/saat ve iptal edilirse 100% oda
ücreti ceza ve iade edilmez olarak uygulanır.

Kredi kartı ödemeleri:
Rezervasyonunuzun garantisi anlamına gelir. Geçerli Kredi Kartları MASTER veya VISA veya
AMEX Kartları dır.

Odaya giriş: Giriş gününüzde saat 14.00'dan itibaren odaya giriş yapılabilir. Odadan çıkış: Çıkış
gününüzde Öğle saat 12.00'dir.

Transfer Düzenlemeleri: Uçuş numaranızı ve havalimanına varış saatinizi bize reservasyon sırasında
bildirmeniz gerekmektedir. Böylece sizin için göndereceğimiz taksi sizi havalimanında gelişler
kapısında zamanında karşılayabiecektir.

Uçuş bilgilerinizi onaylamadıysanız, otel rezervasyon ekibimiz, konfirme edilmemiş ve ödemesi
alınmamış transferler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ebeveynleri ile aynı odayı paylaşan 12 yaş altındaki çocuklara, kişi başı fiyatı üzerinden 50% indirim
uygulanmakatadır.


