Pedaliza Otel’e göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Organizasyon detaylarınız doğrultusunda
hazırladığımız teklifimiz sunmaktan memnuniyet duymaktayız.
Düğün Paketine Dahil Olan Hizmetlerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Düğün öncesi 2 kişilik menü tadımı,
Evlenecek çiftlerimize özel olarak o gün tahsis edilecek hazırlık odası,
Dikdörtgen masalar,
Sandalye ve sandalye süslemesi,
Mekan süslemesi,
Volkan gösterisi,
Gelin-Damat masası,
Fotoğraf çekimi (düğün sonunda 15 karelik çıktı halinde teslim edilir.)
Seçilen menü,
Hava durumunun kötü olması durumunda en geç düğün günü sabahı kapalı alana geçme
avantajı,

***Yiyecek ve içecek 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 taktirde 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 mekanlarında 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.

Dekorasyon Hizmeti
•
•
•

Dikdörtgen veya yuvarlak masa, tiffany sandalye, sandalye giydirme, yemek takımları çatal &
bıçak takımları, meşrubat bardakları fiyatımıza dahildir.
Talep edeceğiniz süsleme detayları Pedaliza Otel’in anlaşmalı olduğu firmalar tarafından
ekstra bedel karşılığı temin edilecektir.
Otel’in anlaşmalı olduğu dekorasyon firması dışında hiçbir firma kabul edilmemektedir

*** Tüm içerikleri tarafınızla iletişime geçen sorumlu kişiye danışınız.
Müzik Hizmeti
•

Müzik organizasyonu Pedaliza Otel’in anlaşmalı olduğu firma tarafından yapılmaktadır. Başka
bir müzik firması dışarıdan kabul edilmemektedir.

Parti Paketi
•
•
•
•
•

7.500 TL

00:00-02:00 saatleri arası eğlence,
Ses sistemi & DJ Performansı,
Limitsiz yerli içki ikramı,
Stand düzeni,
Atıştırmalık ikramlar

*** Maksimum 75 kişi için geçerlidir. Kişi sayısına göre fiyat değişiklik göstermektedir.
*** İçerik menü bölümündedir.
Fotoğraf, Video ve Drone çekim Hizmeti
Fotoğraf, Video ve Drone çekim hizmeti Otelimizin anlaşmalı olduğu firma tarafından yapılmakta olup
dışarıdan başka bir firma kabul edilmemektedir.
Otopark
Otopark hizmetimiz ücretsizdir.
Otel Hizmetimiz
Düğün günü misafirlerinizin konaklamasını istediğiniz taktirde tarafınıza özel olarak konaklama
ücretleri iskontolu şekilde sunulacaktır.

Pedaliza Otel Düğün Menü – 1
KOKTEYL MENÜ
TATLI VE TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR,
MİX ÇEREZ TABAKLARI,
LİMON SUYUNA BATIRILMIŞ JULYEN SEBZE PARÇALARI,
KANEPELER,
BÖREK ÇEŞİTLERİ,
SINIRSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK

Hafta içi 35 TL/kişi başı
Hafta sonu 40 TL/kişi başı

Pedaliza Otel Düğün Menü -2
ZENGİN ORDÖRV TABAĞI

Zeytinyağlı Dolma, Köz Patlıcan, Haydari, Beyaz Peynir, Rus Salatası, Acılı Ezme, Domates,
Salatalık
SALATA
Taze dalından koparılmış mevsim yeşillikleri, zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu ile,
ARA SICAK
Pastırmalı Paçanga Böreği,
ANA YEMEK
Fırında patates yuvasında pişirilmiş tavuk butları, patates püresi ve pilav eşliğinde,
MEYVE
Mevsim meyveleriyle süslenmiş meyve tabağı,
İÇECEK
Sınırsız Alkolsüz İçecek

KİŞİ BAŞI 50 TL

Pedaliza Otel Düğün Menü – 3
ZENGİN ORDÖRV TABAĞI

Zeytinyağlı Dolma, Köz Patlıcan, Haydari, Beyaz Peynir, Rus Salatası, Acılı Ezme, Domates,
Salatalık
SALATA
Taze dalından koparılmış mevsim yeşillikleri, zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu ile,
ARA SICAK
Pastırmalı Paçanga Böreği,
ANA YEMEK
Biber ve özel baharatlar eşliğinde harmanlanmış küp şeklinde kesilmiş tavuk parçaları, patates püresi
ve pilav eşliğinde,
MEYVE
Mevsim meyveleriyle süslenmiş meyve tabağı,
İÇECEK
Sınırsız Alkolsüz İçecek
KİŞİ BAŞI 50 TL

After-Party İkramları
Çekirdeksiz Mevsim Meyveleri
Çerez Tabakları
Rakı, Beyaz ve Kırmızı Şarap, Yerli Votka ve Gin, Bira ve Tüm Alkolsüz Meşrubatlar

Pedaliza Otel ALTIN Menüsü
ZENGİN ORDÖRV TABAĞI

Zeytinyağlı Dolma, Köz Patlıcan, Haydari, Beyaz Peynir, Rus Salatası, Acılı Ezme, Domates,
Salatalık
SALATA
Taze dalından koparılmış mevsim yeşillikleri, zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu ile,
ARA SICAK
Pastırmalı Paçanga Böreği,
ANA YEMEK
Önceden dinlendirilmiş rosto dilimleri üzerine şefin special sosu ile harmanlanmış rosto tabağı,
patates püresi ve pilav eşliğinde,
MEYVE
Mevsim meyveleriyle süslenmiş meyve tabağı,
İÇECEK
Sınırsız Alkolsüz İçecek
KİŞİ BAŞI 65 TL
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www.pedalizaotel.com

