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Sayın Yetkili;

L\LUZ HOTEL

Deluxe.5,i Comer suit.4 Deluxe suit ve ] Kral suil olmak üzere toplam 59 odasl ile misafirlerinin hizmeıinde
olan Liluz Hotel; ıoplam ?50 kişilik Çok amaç]ı Safir Balo salonu, 70 kişilik Firuz salonu, l6 kişilik V.I.P, salonu ve
4 kişjlik mülakat odasl ile misafirlerine fark]ı altematifler sunmaktadlr. Ayrıca otelirnizde sağllk kulübü bünyesinde

.19,u

Türk Hamamı, Sauna, Fitness Cenüer bulunmaktadır,

odalarımız Genel Özellikleri:
Her odada H|z]ı intemet erişimi. ]2" Led T!, Merkezi lsİma ve Soğutma sistemi, Elektronik Kasa, odada ve
Banyoda lelefon. oda da Sıcak ikramlar. Saç Kurutma makinesi. Mini Bar, Duman detektörü ve Sprintler

Kjı&fui!, odamlz

50

m'olup,

2 ade!

LED TV. Balkon !e odada ikramlarlm|z bulunmaktadlr.

Comea suiı: odalarlmız 5 adeı olup, onalama bo),üklükleri ]0 m, dir, içerisinde I adeı }aıak odasl ve otuma grubu
bulünmaktadIr.

J!!i9LŞ.ü! odalarımız|n

ortalama büyüklükleri J5

m'

olup| 2 yatak odası ve

l oturma grubu bulunmaktadır.

Lülqpgbiqodalarımızınortatamabüyüklükleri28ıı'olupı3kişiIikmisafirlerimiziçinhazırlanmlşodalardır.
Double Deluxe; Ferah ve geniş çal|şma alanı düşünülerek hazırlanan odalanm|z 26 m? büyüklüğündedir.

Tıvin Deluxe: Twin French ve singıe odalarımız ahşap işlemeli dekoraslonu ile 20 m' ferah odalardan oluşmaktadır.
salonlarımlzın Genel ozellikleri:
saf]r Balo salonu: Banket düzende ]50 kişilik, sinema düzeninde 750 kişiIik kapasitesi ile gerek öz€l günlerinizde
gerekse; iş toplantılann,zda sizleriağ|rlamaya hazırdür,450 m1 salonumuzda 2 adet Projeksiyon cihazl, salona hakim
ses sistemi ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ekipmanlarl ile hizmeı vermektedir.
Fiauz salonui 70 kişi kapasiteli ıoplantı Salonumuz 67 m: dir. isıer Sinema düzeni isıer sınıfdüzeni ister U düzeni ile

ıamamen misafirlerinizin tercihine b|rakllmıştlr. Salonumuzda

l

adct Projeksiyon cihazı, Prde sistemi ve Yazı

Tahtasl bulunmaktadlr,

VlP salonu: l6 kişilik kapasiıeli

salonumuz 42 m' dir. Özel toplantılannlz için dizayn edilmiş olupi

l

adeı

Projeksiyon cihazl, Perde sistemi ve Yaz| Tahtası buIunmaktadır,

!!!!ieLa!..]Q!!g§r

ikili görüşmeleriniz

rahat ve sesiz bir onamda yapabileceğiniz mini sa]onumuz 6 m' dir.

Safran Re§toran: 260 m1 salonumuz Dünya mutfağ| ile YöreseI Mulfağ,n bir arada misafirlere sunulduğır eşsiz
manzarasl ile hizmet vermekledir.
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