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KİME SAYIN YETKİLİ 

FİRMA ANKARA BAROSU 

E-MAIL ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr 

KİMDEN BURAK ÇELİK 

TELEFON 0530 552 08 39 

KONU ŞİRKET KONAKLAMA FİYAT TEKLİFİ 

 

Sayın YETKİLİ , 

Öncelikle gerçekleştirmeyi planladığınız konaklamanız için “ MEYRA PALACE” Otelimizi 
değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. 
Konaklamanız ile ilgili fiyat teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunar, siz ve değerli konuklarınızı 
Otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. 
 

01.01.2020-30.12.2020 

SINGLE ODA 310 TL  

DOUBLE ODA 410 TL 

TRIPLE ODA 550 TL 

EXECUTIVE ODA 550 TL 

SUİT ODA 1000 TL 

  
 Yukarıda yazılı fiyatlarımıza açık büfe kahvaltı ve KDV dahildir. 

 Fiyatlarımız odabaşı gecelik fiyatlardır. 
 Fiyatlarımız Net fiyat olup komisyon ödenmez 
 Fiyatlarımıza 01.04.2020 tarihinden itibaren %1 (Yüzde bir)  

oranında konaklama vergisi ilave edilecektir. 
 Yazımız fiyat teklifi olup, rezervasyon içermez. 

  
EXECUTIVE ODA IMKANLARI 

 Meyra Restaurant’ta 13.00 – 23.00 saatleri arasında Snack Menü (Hamburger, Club 
Sandwich, Caesar Salad seçeneklerinden biri, Meşrubatla birlikte)  

 VIP İkramlar ( 2 Adet Cam Şişe Su, 1 Adet Enerji Bar, diş seti) 
 Tüm odalarda Kahve Makinası (2 Adet Kahve kapsülü ile birlikte) 
 Akşam temizlik servisi 
 Günlük 1 parça ütü, çamaşırhane servisi (08.00 – 22.00) 
 2 Saat toplantı salonu kullanımı (1 – 10 kişiye kadar) 

 
 
Saygılarımızla, 
Burak ÇELİK                                          Emine SARIKAYA 
Grup ve Şirket Satış Temsilcisi               Satış ve Pazarlama Müdürü 

mailto:info@meyrapalace.com


Ankara’daki Sarayınız
Ankara’nın gözde ve gelişmekte olan 

semtlerinden Çankaya / Balgat Yüzüncü 
Yıl’da, başkentin bürokrasi ve politika 

dünyasının merkezindedir. Birçok yerli 
ve yabancı şirketin merkezine, Hazine 

Müsteşarlığı, bakanlıklar ile resmi kurum ve 
kuruluşlara, kongre ve toplantı merkezine 

hemen ulaşılabilecek konumdadır.

Barok stilin geleneksel Selçuklu &
Osmanlı esintileri ile harmanlanmış 

mimari yapısı, Özenle seçilmiş kumaşları ve 
mobilyalarından oluşan zengin dekorasyonu 

ile çağdaş ve beklentilerin ötesinde saray 
konforu sunan Meyra Palace; toplam 177 

odası, toplantı, kongre, ziyafet ve düğün 
organizasyonlarınız için 1100 m2’lik Balo 

Salonu ve 8 adet toplantı salonu olmak üzere 
toplam 3500 m2 toplantı alanı ile sizlerin 

hizmetindedir. Üç restoranı, bir pastanesi 
ve keyfine doyamayacağınız 3000 m2 Spa & 
Wellness Merkezi 150 araç kapasiteli kapalı 

otopark bulunmaktadır. 

Your Palace in Ankara 
The hotel’s interior design contains eclectic 

elements from the Baroque, Rococo and 
Neoclassical styles, blended with traditional 

Ottoman and The Seljuks architecture. 
Beautifully furnished with Turkish fabrics, 

well-crafted furnishings, Meyra Palace offers 
five star deluxe service of regal palace comfort 
on top of Turkish hospitality that goes beyond 
the expectations.A long with 177 guest rooms, 

perfect facilities for your meetings ,seminars 
and all banqueting needs with 1100 sqm Grand 

Ballroom in addition to 8 meeting rooms of 
total 3500 sqm banqueting space and 150 cars 

capacity indoor parking garage. 
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Kurna Spa-Wellness &
Sağlık Kulübü 
Tamamı 3000 m2 den oluşan Kurna Spa & Wellness ve 
Fitness Center otelde konaklayan konuklarımız Kapalı yarı 
olimpik yüzme havuzu, Türk Hamamı, buhar odası, sauna, 
Jakuzi, tuz odası ve Fitness hizmetlerimizden ücretsiz 
yararlanırken, mükemmel masaj kürlerini ve cilt bakımı 
çeşitlerini rezervasyon yaptırarak deneyebilmektedirler.

Formunuzu korumak ve sizi stresten arındırmak için 
Wellness Centre her gün 07.30-22.00 saatleri arasında 
hizmetinizdedir.

   

‘Kurna’ Spa Wellness & Fitness
Our accommodate guests have free access to 3000 sqm Kurna 
Spa & Wellness and Fitness Center and can enjoy indoor 
swimming pool & jacuzzi, Turkish Hammam,fully equipped 
gym,sauna and steam room.There is wide range of massages 
therapies and skin treatment available for a fee. To keep your 
body in dynamic shape and rid yourself of stress, the Wellness 
Centre is open every day from 7.30 am to 10.00 pm.

Restoran ve Barlar
Akşam yemeklerinden önce ya da sonra yoğun geçen 
bir günü noktalamanız için ideal bir ortam sunan, keyifli 
atmosferi ve doyumsuz Ankara manzarası ile 15. katta 
bulunan Meyra Restaurant, lobi katında yer alan Sitare 
Restaurant enfes tatlı ve pasta menüsüne sahip Meyra 
Patisserie ile Türk & Osmanlı mutfağının zirvesinden, 
Akdeniz mutfağının doyumsuz lezzetlerine çıkacağınız 
yolculuğa hazır olun.

Food & Beverage
The hotel’s restaurants promise incredible gastronomic 
experiences. You will enjoy the endless dining options 
of Turkish & Ottoman cuisine as well as the choice of 
Mediterranean varieties. Embark on a journey of culinary 
delights at fine dining restaurant Meyra Restaurant on the 
15th floor with a magnificent city view. Sitare Restaurant 
on the lobby floor offers a rich open buffet breakfast and also 
with the variety of food with local accents for lunch . We put 
creativity and attention to detail into every meal at Meyra 
Palace and serve variety of traditional Turkish food as well 
as some delicious food from international cuisines.



Genel Bakış 
Barok stilin geleneksel Selçuklu & Osmanlı esintileri ile harmanlanmış mimari yapısı, 
özenle seçilmiş kumaşları ve mobilyalarından oluşan zengin dekorasyonu ile çağdaş 
ve beklentilerin ötesinde saray konforu sunan Meyra Palace; toplam 177 odası, 
seminer, toplantı, kongre, ziyafet ve düğün organizasyonlarınız için
1100 m2’lik Balo Salonu ve 8 adet toplantı salonu olmak üzere toplam 3500 m2 
toplantı alanı ile sizlerin hizmetindedir. İki restoranı, bir pastanesi ve keyfine 
doyamayacağınız 3000 m2 Spa &Wellness Merkezi ile otelimiz Ankara’nın parlayan 
yıldızı olacaktır. Otelimizde konaklayan misafirlerimizin ücretsiz yararlanabilecekleri, 
toplam 150 araç kapasiteli kapalı otopark bulunmaktadır. Semtinde bulunan pek çok 
tanınmış restoran, kafe ve diğer mekânlara yürüme mesafesindedir. Birçok alışveriş 
merkezi, müzeler ve diğer gözde mekânlara, birkaç dakikada ulaşılabilme kolaylığı ile 
iş ve tatil gezileri için ideal bir konumda yer almaktadır.

Hotel Overview
The hotel’s interior design contains eclectic elements from the Baroque, Rococo and 
Neoclassical styles, blended with traditional Ottoman and The Seljuk’s architecture. 
Beautifully furnished with Turkish fabrics, well-crafted furnishings, Meyra Palace 
offers five star deluxe service of real palace comfort on top of Turkish hospitality that 
goes beyond the expectations. A long with 177 guest rooms, perfect facilities for your 
meetings, seminars and all banqueting needs with 1100 sqm Grand Ballroom in 
addition to 8 meeting rooms of total 3500 sqm banqueting space, Meyra Palace is your 
new shining star in the city. As one would expect from Turkish hospitality as a guest, 
at Meyra Palace your every wish will be fulfilled eagerly and promptly along with our 
three restaurants & a patisserie, not to mention 3000 sgm Spa & Health Wellness 
centre with fully equipped gym facilities and 150 cars capacity in door parking garage. 
The Hotel also has convenient access from every direction that restaurants and cafes 
are in walking distance and modern shopping malls, historical places and the other 
main attractions of the city can be reached within minutes. Hotel’s location and the 
facilities are ideal for conducting business and leisure.

Odalar ve Suitler 
Küvetli ve içinde ayrıca duşa kabin bulunan banyoları, çalışma masası 
ve sandalyesi ile özenle hazırlanmış klimalı  odaları ile  misafirlerimizin 
seyahatleri esnasında  huzur ve konforlu bir ortamda kendilerini 
evlerinde  hissetmelerini sağlayacak  imkanlar sunan Meyra Place’ın  
şehir manzaralı bütün odalarında;  42’’ Lcd Akıllı  Tv Tüm premium 
kanallar, kablolu ve kablosuz internet servisi, elektronik kasa, Çay/ 
Kahve servis seti, Minibar, Telefon, 24 saat oda servisi, Saç kurutma 
makinesi, Bornoz, Dikiş Seti mevcuttur.

Rooms & Suits
Our rooms make it easy to feel at home when you are traveling with 
convenient amenities. All rooms are beautifully decorated, furnished 
with a work desk with an ergonomic chair and offer a number of 
facilities such as; Climate – controlled air conditioning and heat, LCD 
Flat Panel Smart Tv with Premium Channels, Tea/Coffee maker, 
Minibar , High Speed Wired and Wireless Internet Access, Direct Dial 
Telephone, Hair Dryer with variety of bath amenities.

Kongre ve Konferans 
Kusursuz hizmetin ve yaratıcı lezzetlerin keyfini çıkararak toplantılarınızın 
verimliliğini arttıracağınız 1100m2 Balo salonu ve 8 adet toplantı salonundan 
oluşan toplam 3500 m2 etkinlik alanı ile verimi ve prestiji birleştiren 
konferans ve toplantılara gerçek saray keyfi ile ev sahipliği yapıyoruz. Düğün 
organizasyonları, ürün lansmanları, sosyal davetler, kongre ve konferanslar 
için toplantı ve ziyafet salonlarımız, her konuğumuzun hak ettiği konforu ve 
ilgiyi sonuna kadar yaşayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yaratıcı şeflerimiz 
tarafından hazırlanan gösterişli menülerden müzik, eğlence ve dekorasyona 
özel davetlerinizi mükemmel kılacak her detay sizin yerinize düşünülmüştür. 
Meyra Palace saray atmosferinde düğün yapma hayali kuran çiftlere 
unutamayacakları bir düğün daveti vaat ediyor. İster 10 ister 1000 kişi olsun, 
düğün organizasyonlarınızı bir masala dönüştürebilirsiniz.

Congress & Conference
Dedicated registration foyers lead on to high-ceilinged grandeur, air-
conditioned comfort and state-of-the-art technology in a real palace. We 
are at your service for productive and prestigious conferences, whether for 
a small meeting or a large one, a wedding ceremony or a product launch, 
a gala dinner or a press conference, for ten people or a thousand ,offering 
3500 sqm banqueting space , from stylish 8 meeting rooms to a full-size 
1100 sqm ballroom.Spectacular presentations and gala dinner. From menus 
to entertainment and decoration, every detail will be seen to and a grand 
performance will be put on for every occasion.What can compare to getting 
married at a real palace? A symbol of fairy tale weddings for many years, 
Meyra Palace really does make dreams come true!

Balo ve Toplantı Salonları Kapasite Tablosu P/PD: Podyum ve Dans Pisti ile

Kat Balo ve Toplantı Salonları
Uzunluk/

metre
Genişlik/

metre
Yükseklik

metre
Alan
m2

Tiyatro
Düzeni 
(Kişi)

Sınıf 
düzeni  
(Kişi)

I
düzeni   
(Kişi)

U
düzeni  
(Kişi)

Kare 
düzeni 
(Kişi)

Kokteyl 
düzeni      
(Kişi)

Yuvarlak 
masa

8 kişilik P/DP

Yuvarlak 
Masa

10 Kişilik P/DP

-2 ANKARA BALO SALONU 50,60 20,50 6,00 1.037,30 1400 550 168 183 210 1300 584 528 730 640

-2 (ANKARA 1) 33,50 20,50 6,00 686,75 880 350 96 120 140 850 392 328 490 400

-2 (ANKARA 2) 16,80 20,50 6,00 344,40 410 150 52 63 84 400 176 128 220 160

-2 BALO SALONU FUAYE 48,44 16,10 4,00 779,88           950 220   270  

-2 REY 8,20 7,75 2,73 63,55 80 36 18 18 24 60 32   40  

-2 MERV 8,46 5,50 3,63 46,53 60 24 12 12 18 40 32   40  

-1 İSFAHAN 11,27 6,80 2,63 76,64 90 42 24 36 42 74 40   50  

-1 SEMERKAND 10,47 7,07 263 74,02 88 36 24 36 42 72 40   50  

-1 BUHARA 4,80 7,07 2,63 33,94 40 18 12 24 32 30 16   20  

0 TERAS 50,00 20,00   1.000,00           1250 564 492 700 610

1 ÇIRAĞAN 11,61 8,10 4,15 94,04 100 48 24 36 42 80 48   60  

1 DOLMABAHÇE 7,77 5,00 4,06 38,85 44 24 12 24 32 32 16   20  

1 TOPKAPI 12,40 8,05 4,10 99,82 104 48 24 36 42 80 48   60  

   TOPLAM       3.400 3.296 1.326 466 588 708 5.218 2.208 1.476 2.750 1.810


