
 

Skiloti 24/29 Aralık 2017 
Sarıkamış Habitat Otel 

5 gece /6 gün tam pansiyon konaklama (pazar-cuma)   
Aynı odada iki yetişkin yanında kalan 0-6,99 yaş 1. çocuk ücretsiz konaklar, 2. çocuk % 50 
indirimlidir. Aynı odada iki yetişkin yanında konaklayan 7-11,99 yas cocuk % 50 indirimli konaklar  
3. Çocuk 2-12 yaş ise %50 indirimlidir.(çocuk indirimi 11.99 yasa kadardır. 12 yas itibari ile yetişkin fiyat uygulanır ve Çocuk 
yaşları misafirin otele giriş tarihi ve çocuk doğum yılı temel alınarak hesaplanmaktadır. 

Fiyata dahil olan hizmetler: Sabah, öğle ve akşam 
yemekleri, yemeklerin yanında alınan su ile beş çayı 
dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde 
alınan tüm içecekler ücretli. Fiyatlara havalimanı-otel ve 
otel-havalimanı transferleri dahil.Ski pass'lar fiyata dahil, 
günlük 15 çıkış ile sınırlı ve depozitoludur. Odalara giriş, 
saat 14.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en 
geç 12.00’dir.  
Aile odaları veya bazı özel odalar haricindeki odalarda 
yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık 
yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda 
olmayabilir. 
4-12 yaş arası çocuk misafirler için mini kulüp hizmet 
vardır. Tam Pansiyon konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir 
ve çıkış günü öğle yemeği ile son bulur. 

Bayraktepe Kayak Merkezi Hançerli mevkiindeki tesis, 
Sarıkamış merkeze 3 km ve Kars şehir merkezine 57 km mesafede konumlanıyor. Istanbul’dan Kars’a THY ve Pegasus 
ile ulaşım sağlayabilirsiniz.  

Otel Rezervasyonu için:  
Otel rezervasyonu için web sayfasında bulunan kayıt fişini doldurup fax ya da mail yolu ile bize ulaştırmanız 
istenmektedir. Kayıt talebiniz bize ulaştıktan sonra müsaitlik doğrultusunda size ödeme ve diğer tüm bilgiler için bir 
konfirmasyon yollanacaktır. Ödeme yapmadan önce lütfen tarafımızdan kaydınızın teyidini bekleyiniz.  
Bilgi için: Mme Hale ATEŞ  0532.612 8596 skiloti@clubpapyon.org 

\ 

  
Organizasyonun Papillon d’İstanbul derneği ile ilgisi yoktur.

5 gece toplam fiyat

Yetişkin+çocuk Yetişkin+çocuk

2 kisi yada 
1+1 (7-12) TRY 2,000 2 + 1 (0-6) TRY 2,000

2 + 1 (7-12) TRY 2,500 1 + 2 (7-12) TRY 2,500

1 + 1 (0-6) TRY 1,500 2 + 2 (7-12) TRY 3,000

3 + 1 (0-6) TRY 2,750 3 + 1 (7-12) TRY 3,250

2 + 2 (0-6) TRY 2,500 1 + 3 (7-12) TRY 3,000

Sng oda 
1,500 TL

3 lu oda  TL 
2,750 TL

4 lü oda        
3,500 TL

mailto:skiloti@clubpapyon.org

