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Sayın Uğurlu,
North Point Otelleri’ne göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.
Otelimiz Samsun sahil şeridinde ve şehir merkezinde olup, Çarşamba havalimanına 20
ve Otogara 5 dakika uzaklıktadır.
Otelimizde 1 suit 16 vip 48 standart toplam 65 oda bulunmaktadır. Ücretsiz olarak
oto park, kablosuz internet ile odalarda 0.50 lt su, çay ve kahve ikramı, talebinize
göre yastık mönüsü hizmetimiz sunulmaktadır.
Taleplerinizi en iyi şekilde karşılayabilmek ümidiyle işlerinizde başarılar diler, her türlü
yardım ve hizmete hazır olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz.
Siz veya değerli misafirlerinizin otelimizde konaklamayı tercih etmesi halinde
tarafınıza uygulanacak özel fiyatlarımız;
Oda Tipi









Şirket Fiyatı
BB

ROTARY ÖZEL
FİYATLARI
BB
Tek kişilik standart oda
145 TL
130 TL
İki kişilik standart oda
195 TL
175 TL
Tek kişilik VIP oda
175 TL
155 TL
İki kişilik VIP oda
235 TL
200 TL
SUIT oda
400 TL
300 TL
(Fiyatlarımız KDV ve kahvaltı dahil fiyatlardır.)

Bu fiyatlar 01.01.2017 tarihi itibariyle geçerli olup; Rotary kulüplerine uygulanacak indirimli
fiyatlarıdır. Yıl içerisinde fiyat revize etme hakkı North Point Otellerinde saklıdır.
Misafirlerimizin restoran harcamalarında %10 indirim uygulanacaktır.
01 Temmuz 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında SOR-SAT olarak fiyat belirlenecektir.(
Summer Deaflympics dönemi)
Otel tarafından yazılı olarak teyit edilmemiş rezervasyon talepleri, kesin rezervasyon olarak
değerlendirilmez. Yapılacak tüm rezervasyonlar ile ilgili değişiklikler, iptaller, mutlaka yazılı
olarak bildirilmelidir.
Rezervasyon iptalleri misafirin giriş günü en geç 16:00’a kadar bildirilmelidir. Aksi halde 1
gecelik oda ücreti (no-show bedeli olarak) fatura edilecektir.
0-6 yaş çocuklar ücretsiz,7-12 yaş çocuklar için (iki büyükle kalmak şartı ile) fiyatın % 50’si
uygulanır.
OTEL, ulusal ve uluslararası kongre, fuar, bayram, yılbaşı ve vb. gibi özel günlerde belirtilen
fiyatlarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu günleri kapsayan taleplerde
otel ile irtibata geçilmelidir.
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