
Kartalkaya Kartal otel 24 şubat -01 mart 2019 Konaklama Fiyatları

Çocuk indirimleri 23 metre kare odalarda iki yetişkin yanında 
konaklayan çocuklarda geçerli  olup, 0-6 yaş (2013 VE ÜSTÜ grubunda 

tek çocuk ücretsiz, 12 yaşa (2007 VE ALTI ) kadar diğer çocuklar % 50 indirimlidir. 
Çocuk yaşları 2019 yılına göre yıl baz alınarak hesaplanmaktadır. 

 23 metre kare Standart Oda = bir adet double yatak VEYA iki adet single yatak + açılır 
kanepe ve tek banyo’dan oluşmaktadır. 
33 metre kare Standart Oda = bir adet double yatak + single yatak + açılır kanepe ve 
tek banyo’dan oluşmaktadır.  
Dublex Oda = iki adet double yatak + açılır kanepe ve tek banyo’dan oluşmaktadır. 
Asma katlı, yüksek tavanlı oda 
 

5 Gecelik oda fiyatları
Single Oda:  4.000,00 TL - 1 yetişkin (23 metre kare oda) 
1 yetişkin + 1 çocuk (çocuk yaşı farketmez) --- 2 TAM 4.750,00 TL  --(23 metre kare oda) 
1 yetişkin + 2 çocuk (0-6 + 0-6)  --- --- 2 TAM – 4.750,00 TL  --(23 metre kare oda) 
1 yetişkin + 2 çocuk (0-6 + 7-12) --- 2,5 TAM – 5.937,50 TL  --(23 metre kare oda) 
1 yetişkin + 2 çocuk (7-12 + 7-12) --- 2,5 TAM – 5.937,50 TL  --(23 metre kare oda) 
1 yetişkin + 3 çocuk (0-12 + 0-12 + 0- 6) ---3 TAM – 7.125,00 TL  --(33 metre kare oda) 
1 yetişkin + 3 çocuk (0-12 + 0-12 + 7- 12) --- 3,5 TAM – 8.312,50 TL  --(33 metre kare oda) 

Double Oda :  4.750,00 TL 2 yetişkin (23 metre kare oda) 
2 yetişkin + 1 çocuk (0-6)  --- 2 TAM –4.750,00 TL  --(23 metre kare oda) 
2 yetişkin + 1 çocuk (7-12)  --- --- 2,5 TAM – 5.937,50 TL  --(23 metre kare oda) 
2 yetişkin + 2 çocuk (0-12 + 0-12) --- 3 TAM – 7.125,00  --(33 metre kare oda) 
3 yetişkin + 1 çocuk (0-6) --- 3 TAM – 7.125,00 TL  --(33 metre kare oda) 
3 yetişkin + 1 çocuk (7-12) --- 3,5 TAM – 8.312,50 TL  --(33 metre kare oda) 
3 yetişkin + 2 çocuk (0-12 + 0-6) --- 4 TAM – 9.500,00 TL  --(dublex oda) 
3 yetişkin + 2 çocuk (0-12 + 7-12) --- 4,5 TAM – 10,687,50 TL  --(dublex oda) 

Triple Oda :  6.500,00 TL 3 yetişkin (23 metre kare oda) 
Triple Oda    :  7.125,00 TL 3 yetişkin (33 metre kare oda) 
3 yetişkin + 1 çocuk (0-6) --- 3 TAM – 7.125,00 TL  --(33 metre kare oda) 
3 yetişkin + 1 çocuk (7-12) --- 3,5 TAM – 8.312,50 TL  --(33 metre kare oda) 
3 yetişkin + 2 çocuk (0-12 + 0-6) --- 4 TAM – 9.500,00 TL --(dublex oda) 
3 yetişkin + 2 çocuk (0-12 + 7-12) --- 4,5 TAM – 10,687,50 TL --(dublex oda) 

Quadruple Oda :  9.000,00 TL  4 yetişkin (33 metre kare oda) 
4 yetişkin + 1 çocuk (0-6) --- 4 TAM – 9.500,00 TL  --(dublex oda) 
4 yetişkin + 1 çocuk (7-12) --- 4,5 TAM – 10,687,50 TL  --(dublex oda) 
5 yetişkin   --- 4,75 TAM – 11,281,25 TL  --(dublex oda) 



24 Subat -01 Mart 2019 5 gece /6 gün tam pansiyon konaklama (pazar-cuma)  

Son kayıt Tarihi 19 Ocak 2019  

Ödemeler 7 Aralık/7 Ocak/7 Şubat tarihlerinde 3 taksit olarak banka havalesi ile yapılacaktır. 
Belirtilen rakamlara, KDV dâhildir. 
Çocuk indirimleri standart 23 metre kare odada 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklarda 
geçerlidir. Çocuk yaşları misafirin otele giriş tarihi ve çocuk doğum yılı temel alınarak 
hesaplanmaktadır. 

Fiyata dahil olan hizmetler: Fiyatlarımıza her şey dahildir; (sabah 07:30 ile gece 24:00 saatleri arasında 
kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, beş çayı, tüm çay ve kahveler, kuru pasta 
ikramı, otelin belirlediği yerli alkollü ve alkolsüz içecekler).Bunun dışındaki bütün yiyecek ve içecekler 
ekstra ücrete tabidir.Kapalı yüzme havuzu, sauna, türk hamamı, jakuzi, fitness, kapalı otopark, mini 
club (4 -7 yaş) ücretsizdir. 
Tam pansiyon konaklama grubumuza özel giriş günü öğle yemeği ile başlayıp, çıkış günü öğle yemeği ile 
bitmektedir. 
Grubumuza özel after ski partisi (mangalda sucuk) Flame Cafe Barda yapılacaktır.  
Yemekler soğuk ve sıcak açık büfe olarak sunulmaktadır.. 

Fiyata dahil olmayan hizmetler: Kayak & Snowboard kiralama, kayak ve snowboard dersleri, video 
games, bilardo, bowling, internet erişimi, masaj, fotoğraf servisi, doktor, Cafe Kartal,Tepe Cafe ve 
Flame Cafe Bar ücretlidir. 

Ulaşım  
İstanbul ve Ankara’dan gidiş-dönüş ulaşım otobüslerle sağlanacaktır. Tek yön ulaşım hizmetimiz 
bulunmamaktadır. Otel rezervasyonu sırasında ulaşım talebinizi belirtmeniz önemle rica olunur. 
Ulaşım ücreti: gidiş-dönüş 175 TL  
Pazar günü otobüslerle sabah saat 08.30’da yola çıkılacaktır. Hareket noktası ile ilgili bilgiler daha sonra 
mail ile yollanacaktır.  

KonaklamaRezervasyonu 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. 

REZERVASYON  İPTAL ŞARTLARI  
Otele giriş tarihinden en az 5 gün (120 saat) önce, otel’e yazılı olarak yapılan iptal taleplerinde ödenen 
miktarın tamamı en geç on iş günü içerisinde banka kanalı ile yapılır. Bu sürelerin geçirilmesi 
durumunda belgelendirilerek otele iletilmiş mücbir sebepler (****) haricinde toplam rezervasyon 
bedelinin % 40’ı kesilir.Yapılan ödemenin kalan bakiyesi en geç on iş günü içerisinde banka kanalı ile 
yapılır. 
Oteli erken terk halinde belgelendirilmiş mücbir sebepler (****) hariç kalan konaklama bedelinin % 40’ı 
kesilirek  kalan bakiye en geç beş iş günü içerisinde banka kanalı ile yapılır. 
  

Bilgi için: Mme Lulu Morvent 212.246 0336- 0532.276 6672 skiloti@clubpapyon.org  



15.SKILOTI 
KARTALKAYA KAYAK 

KAMPI  

Mme Louise MORVANT 
0212.246 0336 
0532.276 6672  
skiloti@clubpapyon.org

www.clubpapyon.com

TOPLAM 18 SAAT EĞITIM 2950 TL  

OTEL+KAYAK OKULU PAKETI 
ALANLARA INDIRIMLI FIYAT 

2650 TL  

18 kayak dersi, Özel Kayak Kaza 
Sigortası, Ekipmanlar (kayak ve ayakkabı 
dahil, kask hariçtir) ve skipas dahil fiyattır. 
Derslerde kask takma zorunluluğu vardır, 
kask takmayan çocuk kampa katılamaz. 

Başlangıç gurupları (5-6 kişi) hariç diğer 
gruplar 8-10 çocuktan oluşturulmaktadır. 
Bir ders 55 dakikadır. 

Kayak Kampına kayıt yaptırmak için 
kampçı velisinin Genel Kayıt sözleşmesini 
okumuş ve imzalamış olması gerekir. 
Kampa katılmış olan çocuğun velisi, 
sözleşmeye imza atmamış dahi olsa, 
şartları ve sözleşme hükümlerini kabul 
etmiş sayılır. 

Kayıt formunu doldurup mail yada fax 
yolu ile bize ulaştırmanız gerekmektedir. 
Kayıt formunu clubpapyon.com 
sayfamızdan indirebilirsiniz. Ödemenin 
yarısı kayıt sırasında banka havalesi ile 
kalan miktar 24 şubat 2019 tarihinde  
alınacaktır.

Son Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2019 

Kampımızın amacı kayak yarışlarına kayakçı hazırlamak 
değil, çocuklara kayak sporunu sevdirmek ve arkadaşları 
ile beraber hoşça vakit geçirmelerini, beraber eğlenmelerini 
sağlamaktır. Çocuklar ekip içinde var olmayı, birlikte 
hareket etmeyi, yardımlaşmayı, kendi sınırlarını zorlamayı, 
okul dışında bir çevrede ve yaşıtlarıyla beraber olarak 
pekiştireceklerdir. 
Bu kamp çocuklar için düzenlenmektedir ve tüm şartlar 
onlar için en iyisi düşünülerek oluşturulmaktadır. Bu 
nedenle, ebeveynlerin kişisel tercih ve talepleri 
çocuklarınkinden sonra gelmektedir. Kayak yapmayan 
ebeveyn için düzenlenmiş herhangi bir aktivite 
bulunmamaktadır. Kamp için en önemli unsur; kar olan bir 
pist, kalifiye ve tecrübeli eğitmenler, güvenli bir ortamdır.

Club Papyon, Pierre Loti lisesinden bağımsız okul sonrası faaliyetlerini 
yürütmekle sorumlu servis sağlayıcı bir kurumdur. Skiloti kampı Pierre Loti 
Lisesinden bağımsız olarak Club Papyon'un kendi inisiyatif ve 
sorumluluğunda düzenlenmektedir.

24 şubat pazar günü veliler ve kayak eğitmenleri toplantısı otelin 2.lobisinde saat 
19h00 da yapılacaktır Öğrenci velilerinin bu bilgilendirme toplantısına gelmeleri 
önemle rica olunur.  
1- Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 10.00-11.50 ve 
14.00-15.50 saatleri arasında yapılacaktır. 02 Mart cuma ders saati 10.00-11.50 
arası olacaktır, öğleden sonra ders olmayacaktır. Çocuklar ders saatinden 10 
dakika önce tüm ekipmanları ıle pist basında hazır olmalıdırlar.  
2- Program 25 Şubat pazartesi günü saat 09.50 de kayak odasında 
başlayacaktır. Kampın ilk günü eğitmenlerin sınıfları oluşturması ve kampçıların 
seviyelerine göre yerleştirilmesine ayrılmıştır. Bu ilk gün sınıflar oluşturulduğu ve 
henüz sistem oturmadığı için, herkes biraz telaşlı ve ortam karışık olmaktadır. 
Sisteme alıştıktan sonra her şey yoluna girmektedir. Lütfen sabırlı ve anlayışlı 
olalım.  
3- Derslerin aksamaması için saatlere uymak gereklidir. Saatine uyup zamanında 
pistte yerini alan çocuğun üşüyüp konsantrasyonunu kaybetmemesi için ders 
tam vaktinde başlayacaktır. Eğitmenler ders saatinde grubunda olmayan çocuğu 
beklemeyecektir. Dersi kaçıran çocuğun kayak hocasını bulması ve sınıfa 
katılması ebeveynlerinin sorumluluğu altındadır.  
4- Kayak kampının sınıfları kayıt yaptıran çocuk sayısına göre oluşturulacaktır ve 
10 çocuk ile sınırlanacaktır. İleri seviye gruplarda 11-12 çocuğa kadar çıkabilinir.  
5- Kampımız eğitmenleri deneyimli eğitmenlerdir. Dersler sırasında çocukları 
onlara teslim edip, kendilerine müdahale etmemeniz ve çocuklar kayarken 
onlarla beraber kaymamanız önemle rica olunur. Aksi durumda eğitmen çocuğu 
dersten çıkartmak zorunda kalacaktır.  
Kayak Sınıfı Seviyeleri  

6. Seviye – Yeni başlayanlar  
5. Seviye – Kar sabanı yapabilenler 
4. Seviye – Kar sabanı ve basit dönüş yapabilenler 
3. Seviye – Basit dönüş ve Temel paralel yapabilenler  
2. Seviye – Kısa paralel ve bol kar tekniği 
1. Seviye – Karving ve yarış tekniği  
                 


