
ARİA CLAROS HOTEL ÖZDERE
ARİA CLAROS HOTEL, İzmirin Özdere bölgesinde 
yer almaktadır. Ege’nin en güzel koylarından 
Özdere Claros Koy’ unda muhteşem deniz, kum ve 
doğa ile tanışın.Herodot’un da dediği gibi, “Ege 
sahilleri dünyanın en güzel gökyüzüne ve iklimine 
sahiptir!

“TYP MEVZUATI VE UYGULAMA SÜREÇLERİ 
EĞİTİMİ''  için gelen misafirlerimiz; 08 Aralık - 
13 Aralık 2019 tarihleri arasında Alkolsüz 
Herşey Dahil  konseptinde 
konaklayacaktırlar.

Fitness,  kapalı yüzme havuzları, hamam ve 
saunalardan misafirlerimiz ücretsiz 
yararlanacaklardır. 

 Sabah kahvaltısı,
 Öğle yemeği,
 Akşam yemeği,
 Ara Öğünler
 Toplantı aralarında alınan günde 2 kez

coffee-break ikramı,
 Alkolsüz  İçecekler

Katılım Ücretleri; 

Çift Kişilik Odada Kişi Başı, 108,00 TL 

 Tek Kişilik Oda ,  187,00 TL 

( Personel yanında gelen yakınları ve misafirleri 

Aynı Ücretten yararlanabilmektedir )

Ödemeler paket program halinde otele girişte nakit 
veya kredi kartıyla tahsil edilecektir. 

Çocuk İndirimi; Standart odada iki yetişkin 
yanında konaklayan 00-06 yaş 1. çocuk 
ücretsizdir. 07-12 yaş arası 1.çocuk DBL P.P fiyatından %
50 indirimlidir. Standart odada iki yetişkin yanında 
konaklayan 03-12 yaş 2. 
çocuk DBL P.P. fiyatından %50 indirimlidir. 

Transfer; 

İzmir Havalimanı-Otel-  İzmir Havalimanı arası;   110 TL 
(ÇİFT Yön) 55 TL TEK YÖN 

İzmir Otogar - Otel- İzmir Otogar  arası , 110 TL (ÇİFT 
Yön) 55 TL TEK YÖN 

Transfer talepleri ve saatler aşağıda linki verilen kayıt 
formunda toplanacaktır. 

 KAYIT FORMU İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİİ KULLANABİLİRSİNİZ

http://egitim.berlikatur.com/kayit-formlari

Eğitimle ilgili tüm sorularınız için; 

HİLMİ AKTURAN 
0553 329 53 53 

Alkolsüz Herşey Dahil Konseptinde yer alan hizmetlerimiz; 

https://forms.gle/Kg9sc1gWbLcyhLsu7
alternatif link

NOT :  AÇILAN LİNKTEN  KONAKLAMA KAYIT FORMUNA 
TIKLAMANIZ GEREKMEKTEDİR 

https://forms.gle/Kg9sc1gWbLcyhLsu7
http://egitim.berlikatur.com/kayit-formlari


EK- EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Yapılacak eğitimin daha basarılı olması, katılımcıların ulaşım -konaklama hızmetlerinin 
kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir.

1. Yapılacak eğitim için katılımcıların kesinlikle kendileri için uygun görülen tarihlerde
katılması gerekmektedir. Otel konsept gereği girişler akşam yemeği ile başlar,
çıkışlar öğlen yemeği ile biter

a. Katılımcılar için otele girişler 08.12.2019 (Pazar)  saat  14.00  ile  müteakip
saatlerde (akşam  yemeği ile başlar) ; otelden ayrılış tarihi ise 13.12.2019
(Cuma) günü öğlen saat 12.00'ye kadar yapılabilecektir

Önemli husus 

 :  Katılımcılar aşağıda bilgileri yer alan firma yetkilileri ile irtibata geçerek hangi
gün giriş hangi gün çıkış yapacaklarını önceden bildirmek zorundadırlar,
Konaklamaya ilişkin ödemeler bu bilgilere gore yapılacaktır, Oda
rezervasyonlarının yapılması ve fatura oluşturulması bu bilgiler doğrultusunda
yapılacağı  için tarihlerin daha sonrasında değiştirilmesi mümkün olmayacaktır,

 : Firma tarafından gönderilen etkinlik başvuru formundaki bilgiler esas alınacaktır,
Katılımcı konaklamasını  diğer katılımcı ile yapıcak ise giriş ve çıkış tarihleri aynı
olmak zorundadır. Aynı oda’da bulunan katılımcıların birinin diğerinden erken 
çıkması durumunda oda’da kalan katılımcı tek kaldığı gece sayısı kadar tek kişilik
oda farkını ödemek durumundadır.

2. Eğitimin yapılacağı otel : Aria Claros Hotel Özdere ; Adres: Özdere İzmir Caddesi 
No:104 ,Telefon: (0232) 797 63 63

3. Konaklama bedelleri katılımcıların kendilerince otele giriş aşamasında ödenecektir. 
Kredi kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır. Single oda fiyatı günlük 187 TL, Double 
oda’da kişi başı günlük fiyatı 108 TL'dir. Misafirler aynı ücrete tabidir. 0-6 yaş arası 1. 
çocuklar ücretsiz, 7-12 yaş arası 1. çocuklar% 50 indirimlidir. 0-12 yaş arası 2. çocuklar
% 50 indirimlidir.

a. Eğitim ve konaklama aynı otelde gerçekleştirilecek, konaklama katılımcıların 
isteği doğrultusunda tek ya da iki kişilik odalarda yapılabilecektir. Bununla 
birlikte gerek eğitim dönemlerinin yoğunluğu ve otellerin doluluk oranlarının 
yüksek olması nedeni ile odada tek kalacak kişilerin ya da yanında misafir 
getirecek katılımcıların ivedilikle durumlarını firmaya bildirmesi gereklidir.

b. Odada çift kişi kalma tercihinde bulunan katılımcıların oda arkadaşı konusundaki 
tercihlerini de diğer katılımcının bilgisi dahilinde firmaya bildirmesi gereklidir. 
Aksi halde durumlarına en uygun katılımcılar aynı odada konaklayacaktır.

c. İki kişilik odada kalmakta iken daha sonra tek kişi olarak kalmak isteyenler tek 
kişilik ücret ödeyeceklerdir

d. Katılımcıların eğitim sonrası özel olarak otelde konaklamak istemeleri 
durumunda uygunluk ve fiyat konusunda firma ile irtibata geçmeleri gereklidir. 



4. Eğitime katılıp konaklama yapmayanların günlük otel kullanım bedelini katılımcılar
ödeyecektir. (Günlük 85 TL)

5. Katılımcıların istenirse belirlenen ücret üzerinden otogar ve havaalanından transferi
gerçekleştirilecektir.Transfer ücreti tek yön 55 TL çift yön 110 TL dir. Transfer
toplu olarak yapılacaktır.Buna bağlı olarak bekleme süresi olacaktır. Bekleme
süresinin kısa olması için tarafımıza uçak iniş saatleri önceden bildirilmelidir.
Transferin gerçekleşmesi için minimum 10 kişinin olması gerekmektedir.

6. Katılımcıların istenilmesi durumunda uçak ve otobüs biletleri firmadan temin
edilecektir.Faturası giriş günü katılımcılara  verilecektir. Bekleme süresinin en kısa
şekilde olması için firma ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

7. Firma Bilgileri : Berlika Tur ; Meşrutiyet Mah. Atatürk Bulvarı 105/215 Çankaya/
Ankara Tel: 0312 418 22 03 Fax : 0312 418 22 04 Mail: info@berlikatur.com
www.berlikatur.com
Firma Yetkilisi : HİLMİ AKTURAN 0553 329 53 53

mailto:info@berlikatur.com
http://www.berlikatur.com/
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