
     
 
 
 
 
  
 
 

 
KONYA  
 
Konu ; Anemon Otel Konya 2022 Yılı 2.Dönem Konaklama Fiyatları  
 
 
Sayın Yetkili, 

 
Anemon Konya Otelimiz Havaalanına 14 km., Otogara 7 km., Mevlana Müzesine 4 
km., Arkeoloji Müzesine 2,5 km. uzaklıktadır. 
 
Otelimizde 1 adet kral dairesi, 4 adet Junior suit, 174 adet Deluxe oda, 2 adet engelli 
odası, 2 adet connected oda 250 yatak kapasitesi ile toplam 183 oda bulunmaktadır. 
5 adet sigara içilmeyen özel katı, business center’i, kongre ve davetlerin 
düzenlenmesine uygun 2 adet toplantı salonu, a’la carte restaurantı, lobby barı, 
ücretsiz kapalı otoparkı ve oda servisi ile hizmet vermektedir. 
 
Bütün odalarımızda; konforunuzu sağlayacak mobilya bütünü, merkezi sistem klima, 
uluslararası görüşmeye açık telefon hattı, uydu yayınlarının izlenmesini sağlayan 
plazma TV, 40 adet HD kanal, tüm alanlarda ve odalarda ücretsiz kablosuz (wireless) 
internet bağlantı imkanı, farklı yastık seçeneklerinin bulunduğu yastık mönüsü, mini 
bar, elektronik kasa ve 1 adet küçük su ile birlikte ücretsiz sıcak içeceklerin 
hazırlanabilmesi için su ısıtıcısı bulunmaktadır. 
 
 ODA & ACIK BUFE KAHVALTI VE KDV DAHİL (BB) GECELIK FİYATLARIMIZ; 
 

   Deluxe Tek Kişilik Oda Fiyatı :760 TL   
   Deluxe Çift Kişilik Oda Fiyatı : 960 TL       
 

       Fiyatlar 01.05.2022 –31.06.2022 tarihleri arasında geçerli olup;  
       Döviz kurlarında oluşan maliyetleri etkileyici durumlarda fiyatları revize     
       etme hakkı Anemon Otellerinde mevcuttur. 
       Fiyatlara KDV Dahil , KDV dışındaki vergiler hariçtir. 

 Oda satışları kontenjan ile sınırlı olduğundan dolayı satış öncesi müsaitlik 
alınması gerekmektedir.  

 Rezervasyon talepleriniz için lütfen (0332) 235 14 24 numaralı faks 
numarasının veya konya@anemonhotels.com eposta adresinin 
kullanılmasını ve rezervasyonların yazılı şekilde yapılmasını rica ederiz. 
Faks ya da e-mail yoluyla gönderilen ve fakat her ne sebeple olursa olsun 
otele ulaşmayan rezervasyonlara ilişkin olarak Otelin sorumlu 
tutulamayacağını peşinen bilgilerinize sunarız.  



 Otel tarafından yazılı olarak teyit edilmemiş rezervasyon talepleri, kesin 
rezervasyon olarak değerlendirilmez. Yapılacak tüm rezervasyonlar ile ilgili 
değişiklikler, iptaller, mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. 

 Münferit rezervasyonlar tarafınızca yazılı olarak garanti edilmediği sürece 
saat 18.00’e kadar tutulmakta olup, belirtilen saat itibariyle iptal edilir.  

 Misafirlerin giriş saatinin 18.00’den sonra olacak olması halinde 
tarafınızdan yazılı olarak garanti edilmesi gerekir. İptaller giriş günü en geç 
18.00’e kadar bildirilmelidir. Aksi halde 1 gecelik oda ücreti (no-show bedeli 
olarak) fatura edilecektir.  

 0-3 Yaş arası cocuklar ücretsiz 4-6 yaş arası 150 TL/ 7-12 yaş arası 200 
TL olarak ücret uygulanır. 

 Vergi, resim, harç ve benzeri giderlerin oranları resmi makamlar tarafından 
yükseltilir ve bunlara yenileri eklenirse, bu değişiklikler fiyatlarımıza aynen 
yansıtılır.  

 Ödemelerden doğabilecek uyuşmazlıklar konusunda Manisa mahkemeleri 
ve icra daireleri yetkilidir.  

 OTEL, ulusal ve uluslararası kongre, fuar, bayram, yılbaşı ve vb. gibi özel 
günlerde belirtilen fiyatlarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. Tarafınızca ve veya misafirlerinizce, bahsi geçen fiyat 
değişikliklerinin peşinen kabul edildiğini, bu hususta herhangi bir itirazda 
bulunulmayacağını bilgilerinize sunarız. 

 
        
Değerli misafirlerimizin yüksek hızda wireless internet bağlantısından, ücretsiz olarak 
faydalanabileceklerini bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.  
 
Anemon Konya Otele göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, işbirliğimizin artarak 
devamını dileriz.  
 
Saygılarımızla, 
 
            

   Tuba Avki        Ali Şimşek                                 
Anemon Konya            Anemon Konya 

         Rezervasyon Yetkilisi             Otel Müdürü 
        


