
   
 

 

 

RAMADA PLAZA  İSTANBUL TEKSTİLKENT 

 2019 KURUMSAL FİYAT TEKLİFİ 

Yetkili Kişi : Duygu Odan 
Şirket  : Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği  
Tel  : 0533 170 09 94 
E-mail  : Duygu.odan@tofd.org.tr 
Tarih  :16.11.2019 

 
                Sayın Odan, 
 

Ramada Plaza İstanbul Tekstilkent Hotel’e göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
 

Ramada Plaza İstanbul Tekstilkent; Atatürk Havalimanı’na yakın konumu, farklı boyutta 8 toplantı 
odası, toplantılar için sağladığı kusursuz teknik donanım ve iş yaşamının gerektirdiği konforda 
düzenlenmiş odalarla beş yıldızlı bir iş oteli olarak hizmetinizdedir. Bunun yanı sıra, iş dışındaki 
zamanları değerlendirmeniz için sunulacak farklı konseptlerdeki restoranlar, lobi bar, pastane, 
SPA, hamam, spor salonu, açık ve kapalı havuz hizmet seçenekleriyle vizyonunun farklılığını 
ortaya koymaktadır. Ramada Plaza İstanbul Tekstilkent 32 m2’lik 276 Deluxe oda ve 60 
m2’lik 16 Corner  Suit oda ve 60m2’lik 30 Executive oda ile toplamda 322 konforlu ve ileri 
teknoloji imkânlarına sahip odaları ile iş seyahatlerinizi daha ergonomik kılarak işten arta kalan 
zamanların kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. 

Siz değerli iş ortaklarımıza 16 Kasım 2019 – 3 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacak 
şirketiniz kanalı ile konaklama yapacak yerli ve yabancı misafirleriniz için uygulayacağımız 
fiyatlarımızı bilgilerinize sunuyoruz.  

Anlaşmanın geçerli olabilmesi için her sayfanın imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza iletilmesini 
önemle rica ederiz.  

Karşılıklı iş birliğimizin artarak devamını diler, göstermiş olduğunuz ilgiye tekrardan teşekkür 
ederiz. 

 
Saygılarımızla, 

       
Kübra KARAHASAN                                  Çağlayan SÖYLEMEZ       
Banquet & Group Sales Executive                                        Director of Sales 
kubra.karahasan@ramadaplazatekstilkent.com                   caglayan.soylemez@ramadaplazatekstilkent.com 
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Özel Tofd  Fiyatlarımız 

Oda Katagorileri Single Room Double Room 

Deluxe Room (30 m2) 

(Kahvaltı Dahil) 

 

300 TL 

 

350 TL 

 

   

 
 Yukarıda belirtilen fiyatlar net fiyatlarımız olup,  açık büfe kahvaltı ve  %8 KDV dahildir. 

 Sabah kahvaltı saatimiz 07:00-10:00 , arasında servis edilmektedir. 

 Yukarıda belirtilen fiyatlar hiçbir şekilde otelin yazılı onayı olmadan internet ortamında kullanılamaz ve 

yayınlanamaz.  

 Uygulanan fiyatlarımız Euro olup  şirket misafirinin otele giriş yaptığı günkü T.C. Merkez Bankası döviz alışkuru 

üzerinden hesaplanır. 

 Türkiye Cumhuriyeti üzerinde olabilecek tüm vergi ve kanun değişiklikleri fiyatlara aynen yansıtılacaktır. 

 Fiyatlarımız İstanbul’da gerçekleşen özel organizasyon ve kongre tarihlerinde geçerli değildir. Lütfen belirtilen 

periyotlar için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz. 

 Tüm odalar maksimum 3 kişilik konaklamalar için uygundur. 0-6 Yaş çocuklarda 1. Çocuk için ücretsiz,7-12 yaş 

arası çocuklarda 1. Çocuk için %50 indirimli olarak uygulanmaktadır. Deluxe odalarda Ebeveyn ile aynı odada 2 

çocuktan fazlası misafirlerimizin rahat konaklayabilmesi için Kabul edilememektedir. 

 Üçüncü kişi farkı standart odalarda kişi başı 30 €+%8 KDV , oda fiyatına dahil edilir.  

 Otel şirket tarafından yazılı garanti edilen rezervasyonun gerçekleşmemesi veya giriş tarihinde saat 16:00’dan 

once yazılı iptal edilmemesi halinde   No-Show uygulama hakkına sahiptir. 

 Şirket ödemeli rezervasyonlarda, otelimiz ile kredi anlaşması bulunmayan şirketler, misafirleri otele giriş 

yapmadan once ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 Misafirlerin otele giriş saati 14.00,  çıkış saati en geç 12.00 olup, 18.00’e kadar olan çıkışlarda yarım günlük, 

18.00’den sonra olan çıkışlarda tam günlük oda fiyatı fatura edilecektir. 



   
 

 

 Otel kontrolü dışında gerçekleşen doğal afet, seferberlik, savaş hali vs. gibi mücbir durumlarda otel taahhüt etmiş 

olduğu servisleri sunamamasından dolayı sorumlu tutulamaz. 

 Bu teklif şirket tarafından imza ve kaşelenerek tarafımıza ulaştırılması halinde geçerlidir. 

 10 gün üzeri konaklamalar için özel fiyat talep edebilirsiniz. 

 

 

Otelimizde Konaklayan Misafirlerimiz İçin Ücretsiz Hizmetler 
*Çay-kahve set-up kullanımı 
*Wi-fi internet 
*Tüm odalarda ütü ve ütü masası 
*Fitness Center, Kapalı Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Buhar Banyosu 

 

Rezervasyon 
Münferit rezervasyonlarınızı şirket anlaşmalı fiyatlarınız üzerinden rezervasyon ofisimiz ile irtibata 

geçerek yaptırabilirsiniz 
Phone: +90 212 443 02 79 
Fax:  +90 212 443 02 97   
E-mail:reservation@ramadaplazatekstilkent.com 
 
Yapılacak tüm rezervasyonlar, değişiklikler ve iptaller mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. Ramada 
Plaza İstanbul Tekstilkent  tarafından yazılı olarak konfirme edilmeyen talepler geçerli değildir. 
 

  
     
 
 
 
        Sizleri ve misafirlerinizi en kısa zamanda otelimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. 
        Lütfen daha fazla bilgi için www.ramadaplazatekstilkent.com  web sitemizi ziyaret ediniz. 
 
       Saygılarımızla,       
                 

 

 

Kübra KARAHASAN                                  Çağlayan SÖYLEMEZ       
Banquet & Group Sales Executive                                        Director of Sales 
kubra.karahasan@ramadaplazatekstilkent.com                   caglayan.soylemez@ramadaplazatekstilkent.com 
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