
ARAŞTIRMA İHTİSASGRUPLARI TOPLANTISI 

02-05 Şubat2016 Kemer- ANTALYA  

KONAKLAMA BİLGİLERİ 

 
 
OTEL: LİMRA HOTEL& RESORT olup adresi: Sahil cad. 1671 sk No:130/8 Kiriş- 

KEMER / ANTALYA Tel:0 242 824 53 00 
 

KONAKLAMA FİYATLARI: 
Çift kişilik odada kişi başı :   85,00 TL/ gece 
İki kişilik veya double odada bir kişi kalınması halinde : 110,00 TL/gece 

Çocuk indirimi: 2 yetişkin ile aynı odada konaklamak kaydı ile ; 

0-5,99 (1.çocuk)  ücretsiz        06-12 (1.çocuk) %50 indirimli 

0-5,99 (2.çocuk) %50 indirimli 

 

Katılımcıların refakatinde eşlerini getirmeleri durumunda aynı şartlar geçerli olacaktır. 

Çift kişi kalınması durumunda giriş ve çıkış tarihleri aynı olmaması halinde tek kalanlardan 

tek kaldığı gün kadar tek kişilik ücret alınacaktır. 

 

Belirtilen fiyatlara açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğlen yemeği, açık büfe 

akşam yemeği, limitsiz alkolsüz içecek, günde 2 defa kurabiyeli kahve molası. Otel 

lobilerinde çay, su, soda, nestcafe, kahve ve benzeri içecekler ücretsiz ve sınırsızdır. Odalara 

günlük kişi başı 1,5 lt lik 2 adet pet şişe su ücretsiz konacaktır. 

 

Ödeme : 
Katılımcılar giriş tarihlerine göre kalacakları gün sayısını belirterek yukarıda 
belirtilen fiyatlardan nakit veya kredi kartı ile girişte Ogem-Vak masasından 

ödeme yapacaklardır. 

Otele Giriş: 
Grup 01.02. 2016  tarihinde  saat 09  itibariyle otele girişin yapacak olması nedeni 
ile öğle yemeği yiyerek giriş yapabilecektir. Öğle yemeği Restaurant’ta 12.30-
14.30 arasında servis edilecektir. 

Otelden Ayrılış: 
Grup  05.02.2016  saat  12.00  itibariyle  otelden  öğle  yemeği  alarak  odalardan  
çıkış yapacaktır.  
 

REZERVASYON: 
Katılımcılar  en  geç  20.01.2016  tarihine  kadar  rezervasyonlarını (Tek ve ya 

Çift kişilik oda taleplerini, Çift kişi kalma durumunda oda arkadaşlarını ve 

aileleri ile gelme durumunda geleceklerin isimlerini, otele giriş ve çıkış 

tarihlerini) Ogem-Vak personeli Kadir COŞKUN’a  e-posta ile  
operation@ekodoa.com veya telefonla (Tel: 0 541 469 77 79) yaptıracaklardır. 
Belirtilen tarihe kadar rezervasyonlarını yaptırmayanlar çift kişi kalacak şekilde 
organizasyon tarafından odalar yerleştirilecektir. 
 

TRANSFERLER: 

Ogem-Vak  tarafından  tüm katılımcılar için Hava Alanı-Otel ve Antalya Terminal-

Otel olmak üzere gelişler için 01 Şubat Pazartesi 09.00 - 24.00 saatleri arası ve gidişler 

için de 05 Şubat Cuma saat 17.00 den itibaren başlayıp  06 Şubat 2016 Cumartesi günü 

saat 12.00 ye kadar ücretli transfer sağlanacaktır. 

 

Ara dönemde (02-04 Şubat 2016) gidiş dönüşler içinde imkanlar dahilinde transfer 

sağlanacaktır. 

mailto:operation@ekodoa.com


 
Araçlar en az 6 kişi ile hareket edecektir. Kişi başı transfer ücreti 30,00TL dir. 

Ödemeler için geçerli belge verilecektir. Uçakla geleceklerin  isimlerini ve telefonlarını  

hareket tarihinden bir gün önceye kadar Ogem-Vak  personeli   operation@ekodoa.com  

adresine  bildirilecektir. İlgili elemanımız:  Kadir ÇOŞKUN tel: 0541 469 77 79 ile irtibat 

kurulabilir. 

 

Kemer Otogarında inen katılımcılara pazartesi günü ücretsiz saat başı ring servisi 

hizmeti sunulacaktır. 
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