
 

  ANANAS OTEL  2022 YILI  MÜRACAAT FORMU 

 

Cumhuriyet Mah. Palmiye Sok. No: 6 Mersin Yolu üzeri (07400) - Alanya/ANTALYA   
Otel REZERVASYON Tel: (0242) 514 15 50 Pbx  /  Faks: (0242) 514 15 44   

 Web: www.ananasotel.com / e-posta: ananas@ananasotel.com   

 

ANANAS OTELĠ; Antalya İl sınırlarında, Alanya İlçe merkezine 2 Km mesafede olup, Turizm İşletme Belgesine sahip  4 yıldızlı, 
241 odalı bir oteldir. Otel odalarında, TV, klima, telefon, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi, banyo mevcuttur. Otelde 250 kişilik  
1. Sınıf klimalı kapalı lokanta, 140 Kişilik açık yemek alanı, 2 Çok amaçlı salon, 60 Kişilik oyun salonu, 140 Kişilik diskotek, türk 
hamamı, sauna, buhar odası, masaj odaları (4 Adet) aletli jimnastik salonu, satış ünitesi (2 Adet), mini kulüp, 1 adet açık yüzme 
havuzu, Üç kaydıraklı 1 havuz, havuz bar, 1 adet snack bar, doktor odası ve mescit bulunmaktadır.  

TESĠSTE KALACAKLAR ( KENDĠSĠ Dâhil Yazılacaktır. ) 

ADI VE SOYADI T.C. KĠMLĠK NO 
DOĞUM TARĠHĠ YAKINLIK 

DERECESĠ Gün Ay Yıl 

                     

                     

                     

                     

                     

TEBLĠGAT 

ADRESĠ 

 

ĠLKSAN NO  E-MAĠL @ 

EV TEL  Ġġ TEL  GSM TEL  

TARĠHLERE GÖRE KONAKLAMA FĠYATLARI VE TERCĠH EDĠLECEK KONAKLAMA TARĠHLERĠ  

MÜRACAAT FORMU ile Otele yapılacak başvurularda 

uygulanacak HERġEY DÂHĠL günlük kişi başı 

KDV Dahil Fiyat Listesi (TL.)  

KONAKLAMA ĠÇĠN TALEP EDĠLEN  

TERCĠH TARĠH ARALIKLARI 

PERĠYOT  

TARĠHLERĠ 

30/04/2022’den 
ÖNCE Otele 

yapılacak 

başvurularda fiyat 

30/04/2022’den 
SONRA Otele 

yapılacak 

başvurularda fiyat 

TERCĠH 

SIRASI 

OTEL’E 

GĠRĠġ TARĠHĠ 

OTEL’DEN 

ÇIKIġ TARĠHĠ 

GÜN 

SAYISI 

1. TERCĠH /       / 2022 /       / 2022  

2. TERCĠH /       / 2022 /       / 2022  

01/05/2022-08/05/2022 300,00 300,00 
Tesisinizden yararlanabilme şartlarını okuyarak istenilen 
bilgileri eksiksiz ve yanlışsız olarak doldurdum. Yukarıda 

belirtmiş olduğum tercihlerimden birine katılımımın 
sağlanması hususunda gereğini arz ederim. 

12/05/2022-19/05/2022 300,00 300,00 

20/05/2022-03/06/2022 330,00 350,00 

04/06/2022-20/06/2022 350,00 400,00 

21/06/2022-30/06/2022 450,00 500,00 

01/07/2022-27/08/2022 550,00 600,00 Tarih Ġmza 

28/08/2022-13/09/2022 500,00 550.00 

         /        / 2022  14/09/2022-30/09/2022 400,00 450,00 

01/10/2022-24/10/2022 310,00 350,00 

ANANAS OTELDEN YARARLANMA ġARTLARI: 

1) Otelden İLKSAN üyesi, DE-HA A.Ş. çalışanları ve bunların eşi, evlenmemiş çocukları ile belirtilen yerlerden emekli olanlar ve 

sadece eşinin bu formda belirtilen şartlar dâhilinde yararlanabilecektir. Belirlenenlerin dışında beraberinde konaklayacak Birinci 

Derece aile yakınlarına (Anne, Baba, Kardeş) tabloda belirlenen fiyatlara %10 (Yüzdeon) ilave edilerek uygulanacaktır. 

2) Çocuklarda; 0-2,99 yaş çocuk ücretsiz, 3-11,99 yaş birinci çocuk ücretsiz, ikinci çocuğa %50 (Yüzdeelli) indirim uygulanacak 

olup, aynı odaya konulacak her bir ilave yatak için belirlenen fiyat üzerinden %30 indirim uygulanacaktır. 

3) Tek kişilik oda konaklamalarda, kişi konaklama fiyatına (+) %50 (Yüzdeelli) ilave fiyat uygulanacaktır. 

4) Otel HERŞEY DÂHİL sisteme göre hizmet vermektedir. Erken rezervasyondan faydalanmak isteyen katılımcı 30/04/2022 

tarihine kadar müracaat formunu doldurup, konaklayacakların Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum tarihi (Ay/Gün/Yıl) ve 

Yakınlık derecesini kayıtlara uygun olarak doldurduktan sonra ANANAS OTEL Cumhuriyet Mah. Palmiye Sokak No:6 

(07400)-Alanya/ANTALYA adresine posta ile gönderecek veya bilgisayar ortamında taratarak ananas@ananasotel.com e-

posta adresine veya (0242) 514 15 44 faksa iletecektir. Müracaat formları otele geliş sırasına göre değerlendirilecektir. NOT: 

Formda beyan edilen bilgiler, otele girişte Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler konaklayanlar tarafından ibraz 

edildikten sonra oda girişi yapılacaktır.        

5) Katılımcı formunun kabul edilmesi halinde; katılımcıya gönderilecek çağrı yazısının (faks, e-mail veya posta) katılımcı tarafından 

teslim alınmasından itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde toplam konaklama tutarının %20’sini (Yüzdeyirmi) ön peĢinat olarak DE-HA 

ĠnĢ. Yatırımlar Otel. Turizm BlĢ. Tic. ve San. A.ġ. (ANANAS Otel) AKBANK ġubesindeki TR68 0004 6004 5888 8000 1542 05 
nolu hesabına katılımcı yatıracak, kalan tutar ise katılımcıdan otele gelindiği ilk gün tahsil edilecektir. Katılımcıya kredi kartına en 

fazla 4 (Dört) taksit yapılacak olup, kredi kartına tek çekim veya peşin ödemede ise kalan tutar üzerinden %3 (Yüzdeüç) indirim 

uygulanacaktır. 

6) Rezervasyondan vazgeçme ve konaklama iptallerinin otele giriş tarihinden en az 7 (Yedi) takvim günü öncesinde yazılı olarak otel 

müdürlüğüne yapılması zorunlu olup, bu süreden sonra veya tatil esnasında ayrılmak istenmesi durumunda en az     1 (Bir) günlük 

konaklama bedeli ceza olarak kesilecektir. Tatil esnasında katılımcının veya beraberindeki eşi, çocuğu vb. kişilerin rahatsızlanması ve 

bu rahatsızlığı doktor raporu ile belgelendirilen katılımcıların kalmadıkları günlere ilişkin konaklamalar iade edilecektir. 

(*) 30.04.2022 Tarihine kadar otel kapalı olduğundan Otel hakkında bilgi almak için yapılacak telefon aramaların 

Hafta içi 09.00-17.00 Saatlerinde veya e-posta:ananas@ananasotel.com adresinden bilgi talep edilmesi rica olunur. 

http://www.ananasotel.com/
mailto:ananas@ananasotel.com
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