Pedaliza Otel’e göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Organizasyon detaylarınız doğrultusunda
hazırladığımız teklifimiz sunmaktan memnuniyet duymaktayız.
Kına Paketine Dahil Olan Hizmetlerimiz
VIP PAKET:
-

Kına tahtı+ Cibinlik + Ayaklı Yan Puflar + Nedime Pufları + Sehpa+Halı
10 Adet Gelin Hanım Arkadaşlarına bindallı
10 Adet süslü zilli def
10 Adet halay mendili
10 Adet el mumu
10 Adet şakira kemeri
2 Adet Gelin Hanım için el gülü
Bayan DJ sınırsız müzik
Gelin çıkışı yelpazesi
Sunum Masası
Gelin Eldiven Duvak
200 Adet kuru kına
Damat Örtüsü
Yakılmalık Yaş Kına
Fes ve yelekten oluşan damat kostümü
Konfet,Volkan,Korspreyi ile görsel şölenler,
Gelin kaçırma oyunu,
Bendirler,
Davul Show
Kına Sepeti konsepte uygun,
Rengarenk kemer,
Organizasyon yönetimi ve sunum
Çay ve içecek hizmeti,

Toplam fiyat hafta içi 4000 TL ve hafta sonu fiyatımız 4500 TL’dir.
Fiyatımıza kına organizasyon paketimiz ve mekan kiralama ücreti dahildir. Kına paketimiz 200
kişiliktir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir. Ödeme şekli nakit olmaması durumunda %8 işlem bedeli tahsis edilir.
***Açık alan yemekli davet kapasitesi 300 kişi, kapalı alan 200 kişidir.
Rezervasyon
•

Rezervasyon yapılan gün en fazla bir hafta bekletilmektedir. Bu süre içerisinde ön ödemesi
yapılmayan rezervasyon geçersiz sayılmaktadır. Organizasyon konfirme edildiği taktirde en
geç 3 gün içerisinde sözleşme imzalanmalı ve ön ödeme yapılmalıdır.

Kişi Sayısı
•

Tarafımızı sunmuş olduğunuz davetli sayısının altında davetli gelmesi durumunda hazırlığı
yapılmış olan kişi sayısı üzerinden toplam tutar hesaplanmaktadır. Fakat bu önemli
gününüzde sürpriz yaşamamak adına tesisimiz % 10’luk ek servis için hazır durumda olmak
durumundadır. Eğer davetli sayısı tarafımız sunmuş olduğunuz %10’luk kısmı aşması halinde
düğün sahibinden izin istenildiği takdirde servise devam edilecektir. En son toplam kaç kişiye
servis açıldığı tarafınızla paylaşılacaktır.

Organizasyon Saatleri
•

Havuz başı davet saatimiz en erken 19.30’da başlamaktadır. 23.30 gibi desibel biraz
düşürülmekte ve 24.00’da müzik tamamen bitirilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol daire Başkanlığı’nın emri ile eğlence mekânlarında saat 24.00’dan
sonra müzik yayını yapmak yasaklanmıştır. Geceye devam etmek isteyen misafirler after
party seçeneği ile 02.00’a kadar devam edebilmektedirler.

Ödeme Planı
•
•
•

Kontrat aşamasında %30 ön ödeme alınacak olup, bakiye davet gününden en geç 2 gün
öncesine kadar garanti kişi sayısı üzerinden kapatılacaktır.
Kesin rezervasyon için ödenen %30’luk ödeme ve diğer tüm ara ödemeler, organizasyon
herhangi bir sebeple iptal olması durumunda geri ödenmemektedir.
Organizasyon sahibi, son 1 ay kala iptal edilen organizasyonlarda tüm bakiyenin %75’ini
ödemekle yükümlüdür.

Otopark
Otopark hizmetimiz ücretsizdir.
Otel Hizmetimiz
Düğün günü misafirlerinizin konaklamasını istediğiniz takdirde tarafınıza özel olarak konaklama
ücretleri iskontolu şekilde sunulacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Cad. No:229 Bayramoğlu/Darıca
GSM:0(535) 300 76 70
TEL:0(262) 653 21 21
instagram: @pedalizaotel
www.pedalizaotel.com

