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Uluslararası Din,Dil ve İletişim Sempozyumu 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüs'ü içerisinde yer alan Esogü Otel toplam 

55 odası,2 adet toplantı salonu,kahvaltı ve pastahane bölümü ile hizmet 

vermektedir.Odalarımızda 24 saat sıcak su,tv,saç kurutma makinesi,mini buzdolabı,elektronik 

kasa,kablosuz internet bağlantısı,telefon,su ısıtıcısı ve klima mevcuttur.Ayrıca odalarımızda 

çay,0.5 pet su ücretsiz olarak sunulmaktadır.Odalarımız orman ve şehir manzaralıdır. 

 

 

TARİH: 10-12 EKİM 

Oda Kahvaltı Konaklama Fiyatları BB 

Standart Oda (Tek kişi konaklama fiyatı) 85,00 TL  

Standart Oda (Çift kişi konaklama fiyatı)          *Kişi başı 70,00 TL 140,00 TL 

Suite Oda (3 kişiye kadar konaklayabilir)          *Kişi başı 65,00 TL 195,00 TL 

 

 Oda,kahvaltı,KDV dahil fiyatlardır. 

 

 

 

KONGRE İÇİN AYRILAN ODA SAYISI
         TWİN ODA   :          30 ADET 
     (2 tek kişilik yatak )
         FRENCH ODA          :3ADET 
   ( Tek çift kişilik yatak)
          SUİT ODA :               3 ADET 
    (1 çift kişilik,1 tek kişilik yatak)
           TOPLAM  :              36  ODA 

Aşağıda belirtilen oda fiyatları ve kontenjan 01.09.2019 tarihine kadar Uluslararası Din,Dil ve İletişim Sempozyumu katılımcıları için belirlenmiştir.
Katılımcıların oteli arayarak opsiyon tarihine kadar rezervasyonlarını yaptırmaları gerekmektedir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİSLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
Büyükdere Mh.Meşelik Kampüsü F-3 Binası
Zemin Kat Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel:0222 239 3436 - Fax:0222 239 62 67
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı:3800505672

ESOGÜ OTEL
Adres:Büyükdere Mah.,Meşelik Kampüsü,Osmangazi Üniv.,26040
Odunpazarı/Eskişehir
esoguotel@gmail.com  esoguotel@ogu.edu.tr
Telefon:0 (222) 229 11 00  Faks: 0 (222) 229 11 03

10-12 EKİM 2019

CHECK IN : 10.10.2019 / CHECK OUT:12.10.2019
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 o Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Esogü Otel'in fiyatlarına KDV dahildir. 

o Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Esogü Otel'e ait aşağıda yer alan fiyatlar Ocak-Haziran 2019 ayları arasında 

geçerlidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Esogü Otel fiyatlarını altı aylık dönemler (Ocak-Haziran/Temmuz-

Aralık) halinde iki kez güncelleme hakkına sahiptir. 

o Bu fiyatlar 17.07.2019 Tarihi itibariyle geçerli olup, yıl içerisinde fiyatları revize etme hakkı tek taraflı 

olarak Esogü Otel 'e aittir.  

o En az bir yetişkin ile aynı odada konaklama şartı ile 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz konaklayacaklardır. 

 o Tesise giriş günü giriş saati öğle 14:00 çıkış günü çıkış saati sabah 11:00’dir. Geç çıkış imkanının 

sağlanması otelin müsaitlik durumuna göre değişiklik gösterebilir.Geç çıkışlarda tesis ayrıca hizmet bedeli talep 

edebilir. Geç çıkış saati 13:00’tür. Geç çıkış ücreti olarak 40 TL talep edilir. 

 o Erken rezervasyonlarda rezervasyonun yapıldığı dönemdeki fiyat esas alınır. 

o Grup rezervasyonlarında toplam ücretin %20 si rezervasyonun yapıldığı gün ön ödeme olarak talep 

edilebilir. 

o Rezervasyon talepleriniz için lütfen esoguotel@gmail.com / esoguotel@ogu.edu.tr eposta adresinin 

kullanılmasını ve rezervasyonların yazılı şekilde yapılmasını rica ederiz. E-mail yoluyla gönderilen ve fakat her ne 

sebeple olursa olsun otele ulaşmayan rezervasyonlara ilişkin olarak Otelin sorumlu tutulamayacağını peşinen 

bilgilerinize sunarız.  

o Otel tarafından yazılı olarak teyit edilmemiş rezervasyon talepleri, kesin rezervasyon olarak 

değerlendirilmez. Yapılacak tüm rezervasyonlar ile ilgili değişiklikler, iptaller, mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir.  

o Münferit rezervasyonlar tarafınızca yazılı olarak garanti edilmediği sürece saat 18.00’e kadar 

tutulmakta olup, belirtilen saat itibariyle iptal edilir.    

  o Vergi, resim,  harç ve benzeri giderlerin oranları resmi makamlar tarafından yükseltilir ve bunlara 

yenileri eklenirse, bu değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır. 

 o OTEL, ulusal ve uluslararası kongre, fuar, bayram, yılbaşı ve vb. gibi özel günlerde belirtilen fiyatlarda 

tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tarafınızca ve veya misafirlerinizce, bahsi geçen fiyat 

değişikliklerinin peşinen kabul edildiğini, bu hususta herhangi bir itirazda bulunulmayacağını bilgilerinize 

sunarız. 

 

Saygılarımızla 
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