
 

 
Kime  :  Sn. Bilal OLGUN 
Acenta / Firma  :  Masa Tenisi Samsun İl Temsilciliği 
Telefon  :  +90 549 480 80 90    
E-mail  :  kuzeydebiryerde4@gmail.com 
Kimden  :  Betül Kaya 
Tarih  :  28 / 01 / 2023 
Konu  :  Masa Tenisi Süper Ligi Takımları Konaklama Fiyatları 
 
Sayın Olgun, 
 
Öncelikle Park Inn by Radisson Samsun’ a göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 
 
Tekkeköy sanayi bölgesi yakınında konumlanan Park Inn by Radisson Samsun, yüksek beklentilere 
sahip iş ve gezi amaçlı seyahat eden misafirlerine 27 ile 32 metrekare arasında değişen boyutlarda 
özenle dizayn edilmiş 140 oda sunuyor. Samsun’u iş amaçlı ziyaret ediyorsanız, toplantılarınızı 6 
konferans salonumuzun birinde düzenleyebilir, Gym’ de egzersiz rutininizi sürdürebilir veya 51 araç 
kapasiteli otoparkımızdan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Havalimanına sadece 7 km mesafededir. 
Havalimanından şehir merkezine doğru ilerlerken anayoldan 300 mt mesafede konumlanmıştır. 
Misafirlerimiz otelimize yürüyerek 5 dk mesafede bulunan tramvay ile şehir merkezine kolayca 
ulaşabilirler. Şehrin iş merkezinde konumlanmış olan Park Inn By Radisson Samsun Türkiye’nin en 
önemli fuar organizasyonlarının yapıldığı Tüyap Fuar Merkezine, misafirlerimizin keyifli vakit 
geçirebilecekleri Şehir Stadyumuna ve Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonuna 100 mt mesafededir.  
 
Sizleri ve değerli misafirlerinizi ağırlamaktan mutluluk duyar, tarafınıza uygulayacağımız özel 
fiyatlarımızı aşağıda bilgilerinize sunarız. 
 

09.03.2023 - 12.03.2023 ODA KAHVALTI FİYATLARI 

Oda Kategorisi Fiyat 

Standart Tek Kişilik Oda 990,00 TL 

Standart Çift Kişilik Oda 1.150,00 TL 

Standart Üç Kişilik Oda 1.350,00 TL 

    

09.03.2023 - 12.03.2023 YARIM PANSİYON FİYATLARI 

Oda Kategorisi Fiyat 

Standart Tek Kişilik Oda 1.200,00 TL 

Standart Çift Kişilik Oda 1.500,00 TL 

Standart Üç Kişilik Oda 2.025,00 TL 

  

09.03.2023 - 12.03.2023 TAM PANSİYON FİYATLARI 

Oda Kategorisi Fiyat 

Standart Tek Kişilik Oda 1.410,00 TL 

Standart Çift Kişilik Oda 1.900,00 TL 

Standart Üç Kişilik Oda 2.550,00 TL 

 
 Yukarıda belirtmiş olduğumuz oda kahvaltı fiyatlarımıza; kahvaltı,  %8 KDV ve %2 

Konaklama Vergisi dâhildir.  
 Yukarıda belirtmiş olduğumuz yarım pansiyon fiyatlarımıza; kahvaltı, açık büfe akşam 

yemeği, yemeklerde kişi başı 1 adet meşrubat,  %8 KDV ve %2 Konaklama Vergisi 
dâhildir.  
 
 



 

 
 Yukarıda belirtmiş olduğumuz tam pansiyon fiyatlarımıza; kahvaltı, açık büfe öğlen yemeği, 

açık büfe akşam yemeği, yemeklerde kişi başı 1 adet meşrubat,  %8 KDV ve %2 
Konaklama Vergisi dâhildir.  

 KDV ve Konaklama Vergisi oranında olabilecek değişiklikler, fiyatlarımıza aynı oranda 
yansıtılacaktır.  

 Tarafınıza söz konusu tarihlerde en fazla 90 adet oda tahsis edilecektir.  
 Otel, ulusal ve uluslararası kongre, fuar, bayram, yılbaşı vb. özel günlerde belirtilen fiyatları 

değiştirme hakkına sahiptir. 
 Tüm fiyatlar TL bazındadır.  
 Kulüp fiyatlarımız tarafınıza özel verilmiş olup başka firmalar ile ve internet ortamında 

paylaşılamaz. 
 

Size Özel Hizmetlerimiz: 
 Ücretsiz Wi-Fi bağlantısı 
 Odalarda ücretsiz çay- kahve set-up kullanımı 
 Ergonomik çalışma alanı 
 Emanet kasası 
 Ücretsiz Açık Otopark Hizmeti 
 Ücretsiz Gym kullanımı  

 
REZERVASYON / İPTALLER / GİRİŞ / ÇIKIŞ / ERKEN AYRILIŞ ÜCRETİ / GEÇ ÇIKIŞ: 
Münferit rezervasyonlarınızda, misafirin ödeme şekli, giriş saati ve garanti detaylarının mutlaka yazılı 
olarak bildirilmesinin önemini hatırlatır,  talep ettiğiniz oda tipini, misafirlerinizin VIP konumlarını ve 
ekstra harcamalarının ödeme durumlarını belirterek, Rezervasyon Departmanı mail adresine 
(info.samsun@parkinn.com) iletmenizi rica ederiz.  
Ücretsiz iptal ve değişiklik giriş gününden 1 gün öncesine kadar mümkündür. İptal ve değişikliklerin 
daha sonra yapılması durumunda bir gecelik ücret uygulanacaktır. 
Misafirlerin otele giriş saati en erken 14.00, çıkış saati en geç 12.00 olup, 18.00’e kadar olan 
çıkışlarda yarım günlük oda fiyatı, 18.00 den sonraki çıkışlarda tam günlük oda fiyatı uygulanır. 
Rezervasyonlarınıza ait talep ve iptaller yazılı olarak yapılmalıdır. Otelimiz tarafından onaylanmadan 
konfirme edilmemiş hiçbir işlem geçerli değildir. 
 
KREDİ OLANAKLARI VE ÖDEMELER: 
Oda fiyatları TL bazındadır.  
Bu anlaşma sadece bir özel fiyat anlaşması olup, kredili çalışma anlaşması değildir. Eğer firmanız ile 
Park Inn by Radisson Samsun’ un kredili çalışma anlaşması yok ise tüm faturalar ya misafiriniz 
tarafından ya da misafirinizin otele girişinden önce firmanız tarafından yapılmalıdır. 
Geciken her türlü ödeme için, aylık 10% faiz uygulanır. 
 
DİĞER DETAYLAR: 
 
GİZLİLİK: Şirket, Otel’in gizli bilgisini hiçbir üçüncü kişiye ifşa etmeyecek, internet ortamında 
yayınlamayacaktır. 
 
SONA ERME: Taraflardan herhangi biri otuz (30) gün önceden yazılı olarak ihtar etmek kaydıyla 
sözleşmeyi herhangi bir neden olmaksızın sona erdirebilir. Aksi takdirde yukarıda belirtilen tarihte 
sözleşme kendiliğinden sona erecektir. 
 
YARGILAMA VE UYGULANACAK HUKUK: Bu sözleşmenin uygulanmasından veya 
kullanılmasından doğacak olan hukuki uyuşmazlıklar, Otel’in bulunduğu yer mahkemeleri nezdinde 
çözümlenecektir.  
Firmanızın bu anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Park Inn by Radisson 
Samsun’ un anlaşmayı yazılı ve tek taraflı olarak feshedebilme hakkı mevcuttur.  
Park Inn by Radisson Samsun’ un cevabı teyit evrakı son ve kesin doküman olacağından herhangi bir 
itiraz anında otel ile henüz rezervasyon aşamasında karşılıklı mutabakata varılması gereklidir. Otelin 
kendi yazışmalarında ve bilgisayarlarında belirttiği şart ve fiyatlar kesin kayıtlardır. Otel tarafından 
yazılı teyit edilmemiş değişiklikler geçerli olmayacaktır. 
 
 



 

 
Bu ‘Masa Tenisi Takımları Özel Fiyat Anlaşması’ firmanız tarafından imzalanıp kaşelenerek tarafımıza 
gönderildiğinde geçerlilik kazanacaktır. 
 
 
Sizleri ve değerli konuklarınızı otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiriz. 
 
Saygılarımızla,      
 
Betül Kaya        
Satış Yetkilisi                                      
 
CC: Serdar Küçükyıldız 
Otel Genel Müdürü 
 
 
 

Otel ile Salon arası mesafe aşağıdaki gibidir. 7 Dakika / 550 metre 
 


