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AYVALIK
Başvuru formu do|durulurken müracaatçılar iki değişik dOnemi l ve 2 nci tercih şeklinde işaretleyeceklerdir. Daha sonra bu tercihlerde değişiklik yapılmayacaktır,
Otel diinemleri 7 (yedi) giinlük olup toplam 22 dönemdir.
2020 yılı için yarım pansiyon kişi başına l (bir) gilnlük yemek (sabah ve ıkşam) ve konaklamı ücreti dönemlere göre aşağ,daki tabloda gösterilmiştir.

S/N DöNEMi l GüNLtüK ücner
(KiŞi BASINA)

l |,2,3,4 l20,00 TL.
,,

5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 2l, 22 130,00 TL.
3 9, l0, ll, 12,13,|4, 15, 16, 17 150,00 TL.

4. Oda|ar 2. J..l ve 5 kişiliktir. Müracaatçının başvuru formunda belirttiği kişi sayısı dikkate alınarak oda tahsisi yapılacak ve ücret buna göre hesaplanacaktır. Daha
sonra ilave yapılmayacaktır. Katılma be|gesi olmayan misafir hotele kabul edilmeyecek ve ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılmayacaktır.

5. Odılı r l +0 r,c l + l şeklinde ve deniz manzaralı olup odalarda tv, mini buzdolabı ve klima butunmaktadır.
6. Hotelde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe olarak verilecektir. Ögle yemegi verilmeyecektir.
7. Odalarda tek kişi kalınması halinde konaklama ücretinin Vo50 fazla ücret alınacaktır.
8. Konaklama tarihine göre 0-6 yaş ilk çocuk ücretsiz (6 yış dıhil) olup aynı yaş aralığındı diğer çocuklar için %50 indirimIi, 6 yaşından büyük çocuklara

normıl fiyıt uygulanacaktır.
9. Bakanlık Personeli veya emeklisinin eş|eri, üstsoy ve altsoyları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve şehitlerin eşleri, üstsoy ve altsoylarına kurum personeli için

belirlenen ücret uygulanır.
l0. Mensup ve mensup yakını sayılanlarla aynı odada kalmaları şartıyla, diğer kişilere de mensup ücreti uygulanacaktır.
ll. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden Bakanlık personeli için tespit edilen tıcretin o/o25 fazlag alınacaktır. Kamu personeli sayılanlarla aynı odada

kalmaları şartıyla, diğer kişilere de kamu ücreti uygulanacaktır.
12. GOrevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel hotelden, ücret ödemeden yararlandınImayacaktır. Müracaatçının katılmasının uygun görüldüğü dönem

kendisine bildirilmeden para yatırılmayacaklır.
l3. Katılacak o|anlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanlarını resepsiyona ibraz edeceklerdir.
|4. Hotele katılacakların yanlarında kedi, kopek vb. gibi evcil hayvanlar getirmesi yasaktır.

edileccktir.

takdirde hotel ücretinin dörtte birini peşin yatırrp dekonfun bir ömeğini Bakanlığa gönderecek, geri kalan kısmını ise hotelde T.C.Ziraat Bınkası Kredı Kırfina
3 tıksit halinde ödeyebileceklerdir.

17. MüracaatÇının katılmasının uygun görilIdUğtl devre kendisine bildirildikten sonra hotel ücretinin tamamı veya taksitlendirmek istenilmesi halinde ise dörtte biri
Ayvalık Şubesi nezdinde bulunan Vilıyetler Turizm Ticaret A.Ş.' ye ıit T.C. Zirıat Bankısı (Şube Kodu l10) TR 23 0001 000l 1005 0180 8251 02 no,ıu
IBAN hesabını yatırılacaktır.

18. Rezervasyon ipta|i ve ücret iadesi sadece ölüm ve hastalık halinde gerçekleştiıilecek o|up bunun dışındaki iptallerde kamp ücretinin %,ı1 iade edilecektir.19. Hotel ileilgili bilgi alabileceğinizirtibatnumaraları:(0266|3243700-32437D|ve3243702Fıks|(0266İ324lg36 ElektronikAğAdresi: rrrvrr.vehotcls.com.tr

HATAy-İSKENnonuN ansuz ruı,ucıNanı BĞirivı vn »iııı,rcNnıB rgsisı,nni
BaŞvuru formu doldurulurken; diğtr devıelere kaydırma yapılabilmesi için müracaatçılar 2 (iki) devre için tercihte bulunabilirler. Devrelerin altındaki boşluğa l ve

Bakanlık Personeli veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoyları ile tesislerde boşluk kaldığı takdirde diğer kurum ve kuruluşların p.rsonİıi r..reklileİi eşleri, ustsoy
ve altsoYlarına, kurum Personeli iÇin belirlenen tarife uygulanır. Kamu personeli dışında olması halinde konaklama ücretinde %o50 fazla alınır.
Tahsis yapılıp para yatırııdıktan sonra herhangi bir nedenle gelemeyeceklerin, en geç 7 gün önce Bakanlığımız Personel Genel Müdürtüğüne ve Hatay Valİliği
Yatırım lzleme ve Koordinasyon Başkınlığına bilgi vermeleri gerekmektedir. Ak§i takdirde para iadesi yapılmayacaktır. TesisJgeç katılma ve erken
ayrılmalarda da para iadesi yapılmayacaiıır.
MüracaatÇının baŞvuru formunda belirttiği kişiler dikkate alınacaktır. Daha sonra ilave yapılmayacaktır. Kampa katılma belgesi olmayan misafir tesise kabul
edilmeyecek ve ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılmayacaktır.
Katılacak olanlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanlarını tesis müdüriyetine göstereceklerdir.
Kiralanan daire başkasına devredilemez.
Kamp düzenini bozucu davranışlarda bulunanların kamp yönetimince kampIa ilişikleri kesilecektir.
Kampa katılacakların yan|arında kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanlar getirmesi yasaktır.
1.2, J, t5. l6 ve l7 nci Dcvrclcrc katılınlırı konaklınıa iicretinde %20 indirim ul,gıılınır.
2020 Yılı İÇin kiŞi baŞına l. 2.3, l5. l6 vc l7 nci Dcvreler için 6 (ıltı) günliik ycmek ve konaklama ücreti toplam İçişlcri l}akınlığı l)crsoncti ve ıliğer dcvlct

tııplını, İçişltri l}ıkınlığı Pcrsoncii vc tliğe r devlet mtmurlarııa (ı00,00'[l,., mtmrır <ılmı5,ınlara 7tt0.00'|'l.,.'tlir.
2020 yılı için kişi başına l (tıir) giinliik konaklama iicreti 60 TL, l (bir) günliik 1,tmck iicrcti J0 T'l,'dir.
()rtık kııllınım gidcrleri ('fv, bıızdolıbı, klima vb.) 6 (altı) giinliik ttairc başı toplım l80'i'!..'dir.
0l Şubıt 2017 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. l Şubat2014
ile l Şubat 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek isteniıip istenilmediğine baliıImaksızın)
konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.
Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel tesisten ücret ödemeden yararlandırılmayacaktır. Müracaatçının katılmastntn uygun görüldüğü dönem
kendisine bildirilmeden para yatırılmayacaklır.
Müracaatçının katılmasının uygun görüldüğü devre kendisine bildirildikten sonra talep edilmesi halinde ortak ku|lanım giderleri, konaklama ve yemek ücretinin
tamamını peşin ödeyebileceği gibi, dörtte birini peşin yatırıp dekontun bir örneğini Bakanlığımıza gönderecek, geri ka|an kısmı ise tesiste peşin veya kredi kartı ile
ödeyebileceklerdir. Kredi kartına taksit işlemi yapılmayacaklır.
Kamp ücretleri Hatay Valiliği Yatırım İz|eme ve Koordinasyon Başkanlığının'I.C,Ziraat Bınkası TR48 000t 0003 0680 62|7 2950 0l no'tu IBAN hesabına
yatırılacaktır.
Tesisimizde doklor bulunmamakta olup, l 12 acil servisten veya özel hastaneden yararlanılabilir.
Kımp devreleri Pazırtesi günü öğle yemeği ile başlayıp, Pazır günü sabıh kahvaltısı ile sona erecektir. En geç sıat ll.ffi'da daire boşaltılıcaktır.
Daireler 6 (ılh) kişitik olup yatak sayısından fazlı kişi yazıIması halinde mürıcaatı dikkate alınmayacaktır. İlave yatak konulması mümkün değildir. Her
daire 2 yatak odası, l salon, mutfaktan müteşekkildir. Yatak odalannın birinde çift kişilik bir yatak, ikinci yatak odasında iki adet yatak, salonda ise iki adet kanepe
vardır. Yatak çarşafı, yasik kılıfı, pike vs. kampa katılanlar tarafından getirilecektir.
Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkarılığının telefon numaraları: (0 326) 214 03 30 - 2l5 43 93 Faks: (0 326) 2t3 35 76, Hıtay - İskenderun
Arsuz (Uluçınır) Eğitim ve Dinlenme Tesisinin telefon numaralan: (0 326) 664 98 54 - 664 98 55
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