
 

 

 
 
28.05.2018 

 
 
Konu : Fiyat Teklifi 
Kurum : TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şube 
Tel : 0850 4950666 
Fax : 0332 2385275 
E-mail : mlsam@mmo.org.tr 
 
 
Sayın Levent Şam , 
 
Bera Hotel Konya; şehrimizin merkezinde yer almakta olup, YHT (Yüksek Hızlı Tren) Garına 1 km. 
Konya Havaalanına 14 km. Mevlana Müzesine 3 km. mesafededir. 96 standart oda, 39 suit, 1 kral 
dairesi ve 1 adet bedensel engelli odası ile toplam 137 oda, kongre, toplantı ve özel davetlerin 
düzenlenmesine uygun 4 toplantı salonu, geleneksel Türk ve Konya mutfağının en leziz yemeklerini 
sabah ve akşam açık büfe olarak alabileceğiniz 3 adet restoranı, hamam,sauna ve Fitness Salonu, 
ücretsiz otoparkı ve 24 saat açık oda servisi ile hizmet vermektedir. 
 
Yenilenen odalarımızın tümünde 40 kanal uydu yayını, Lcd TV, split klima, elektronik safe box ve 
kablosuz (wireless) internet bağlantısı ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
 
 
 28.05.2018 – 01.03.2019 arası uygulanacak konaklama fiyatlarımız , 

 
 Standart Single Oda ( Tek kişilik ) : 120,00 TL BB  
 Standart Double Oda ( İki kişilik ) : 180,00 TL BB   
   
 

 BB (oda kahvaltı ) Fiyatlarımız, zengin açık büfe kahvaltı ve KDV dahil Net  fiyatlardır. 

 Oda içerisinde kişi başı 2 adet k.su ve çay-kahve set up ücretsizdir. 

 Otel içerisinde tüm alanlarda kablosuz internet ücretsiz ve sınırsızdır. 

 Hamam, sauna ve fitness kullanımı ücretsizdir. 

 

 



 

 

 Rezervasyon talepleriniz için lütfen (0332) 2381099 numaralı faks numarası, 

rezervasyonkonya@bera.com.tr veya yakup@bera.com.tr  e-posta adresinin kullanılmasını 

rica ederiz. 

 Otel tarafından teyit edilmemiş rezervasyon talepleri, kesin rezervasyon olarak 

değerlendirilmez. Yapılacak tüm rezervasyonlar ile ilgili değişiklikler, iptaller, mutlaka yazılı 

olarak bildirilmelidir. 

 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, 7-12 yaş çocuklar için (iki büyükle kalmak şartı ile) fiyatın % 50’si 

uygulanır. 

 Hesaplamalarda giriş günü T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru uygulanır. 

 Vergi, resim,  harç ve benzeri giderlerin oranları resmi makamlar tarafından yükseltilir ve 

bunlara yenileri eklenirse, bu değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır. 

 OTEL, ulusal ve uluslararası kongre, fuar, bayram ve Mevlana Haftası vb. gibi özel günlerde 

belirtilen fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

Sizleri Bera Hotels kalitesi ve hizmet standartlarımız ile ağırlayacağımızı belirtir, bu vesile ile 

başlayacak olan işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederim. 

 

Saygılarımızla, 

 

Yakup BÜYÜKKABANŞI 

Bera Hotel Konya  

Satış & Pazarlama Md. 
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