Hotel Marya
Ankara

Hotel Marya
Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:21 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 439 21 51
Fax: 0312 439 2161
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Kısaca Biz;
Başkentin kalbinde, en nezih semtlerin başında olan Çankaya'da, büyükşehrin hemen her noktasına ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği,
elçiliklerin, bakanlıkların ve tüm resmi kurum ve kuruluşların, iş ve alışveriş merkezlerinin çok yakınında, gecelerin gündüzler kadar
yaşanabilir olduğu, eğlenceye ve hoşça vakit geçirmeye birkaç adım mesafede, kısacası sosyal hayatın merkezindeyiz. Sebep ne
olursa olsun; hiçbir sey taze ikram ettiğimiz çayınızı ve kahvenizi yudumlarken, her an içten bir gülümseme ile bulunduğunuz yerin
eviniz olduğunu hissetmeniz kadar güzel olamaz diyerek yola çıktık.
Biz anlattığımız ve bu duyguları yaşatmaktan kıvanç duyduğumuz 8 senede bir çok değerli dost kazandık ve kazandırdık, tavsiyeler
üzerine yenilendik ve eksiklerimizi tamamladık, şimdi gerek eski dostlarla hasbihal etmek gerekse yepyeni dostluklar kurmak için sizi
Ankara'daki buluşma noktamız HOTEL MARYA'da bekliyoruz.
Ankara 2016

MARYA hotel is located in the heart of the capital ANKARA and in one of the most decent destinations in CANKAYA, where
the transportation is provided so easy to the every part of the city; close to the embassies, ministries, and all public instutions and
organizations, and also close to the business and shopping centers, It is just a few steps away from the entertainment and
recreation. Briefly as MARYA we are in the center of the social life.
Whatever the reason, we started off by the feelings that nothing can be as nice as seeing you are happy and feeling at your home
with us.
We made many good friendships and won trust in that 8 years and we are always proud of telling these feelings.

Siz nasıl isterseniz...
As you wish...

We renewed by your advice and completed our shortcomings. Now, we are looking very much foward to welcoming you as our old
good friends and you to building new friendships at our meeting point MARYA Hotel.
Ankara 2016

Odalar / Rooms
Her biri sizin konforlu konaklamanız düşünülerek hazırlanmış yeni nesil odalarımız da,
The MARYA Hotel offers its guests all the necessary comfort to fully enjoy in new generation rooms…
Ÿ 32'' Hd Led Tv
Ÿ Medya oynatıcı sayesinde
size özel eğlence imkanları
Ÿ Split klima
Ÿ Minibar
Ÿ Energy saver
Ÿ Halı kaplı zemin
Ÿ Saç kurutma makinası
Ÿ Lüks buklet malzemesi
Ÿ Dahili telefon
Ÿ Wireless internet bağlantısı
Ÿ 24 saat resepsiyon hizmeti
Ÿ Uyandırma servisi
Ÿ Elektronik kartlı kapı sistemi
Ÿ Turn – down hizmeti
Ÿ Kurutemizleme hizmeti( ücretli )

09:00'dan itibaren c/in
16:00'ya kadar c/out

Ÿ Telephone
Ÿ 32'' Hd Led Tv
Ÿ Carpeted Floor
Ÿ Shower
Ÿ Hairdryer
Ÿ Free Wi-Fi is available in all rooms
Ÿ Wake up service
Ÿ 24 hour reception
Ÿ Dry cleaning / Laundry services
Ÿ Split Type Air Conditioner
Ÿ Minibar
Ÿ Luxury bathroom accessories
Ÿ Smart key lock of hotel rooms
Ÿ Turndown services
Ÿ Entertainment devices - Media hub

Lezzete Farklı Bir Dokunuş
Güne başlarken keyifli bir kahvaltı, türk
mutfağının enfes lezzetleri ile dünya
mutfağının sunumu eşliğinde damak
tadınıza uygun bir lezzet molası yada
huzurlu bir atmosferde profesyonel
dokunuşlar, harika bir akşam yemeği
hepsi sizin için özenle hazırlandı.

A fresh touch for delicious food…
A good start to the day…
We believe breakfast is essential for
you to get a good start to the day.
That is why mornings at MARYA
revolve around the organic food in our
breakfast buffet. You can help yourself
to a tasty mix of healthy and delicious
food here.
Relaxing Delicious Dinner…
Enjoy delicious and fresh cuisine at
MARYA.

Balo Salonu & Organizasyon

Ballroom & Events

En özel gününüzü size özel yapmak için
teras katta sizi bekliyoruz...

MARYA waiting for you at stunning terrace
with special solutions for your special days.

Organizasyon öncesi;

Pre-Organization;

Ÿ Karşılama kokteyli
Ÿ Orkestra & Fotoğraf
Ÿ Salon ve masa süslemesi
Ÿ Menü seçimi

Ÿ Personal Assistant Service
Ÿ Menu Creation
Ÿ Orchestra & Photography
Ÿ Salon & Table Decoration

Neler yapabiliriz;

Keep your events in hand;

Ÿ Düğün, nişan, kına gecesi
Ÿ Doğum günü partisi
Ÿ Şirket yemekleri
Ÿ Gala yemeği
Ÿ Mezuniyet balosu
Ÿ Lansman toplantıları

Ÿ Weddings
Ÿ Engagements
Ÿ Bithday events
Ÿ Private Dining
Ÿ Special Events
Ÿ Graduation Balls
Ÿ Product Launches

Toplantı Salonu / Meeting Hall
Otelimizin teras katında, siz değerli katılımcıların rahat ve ferah bir ortamda toplantı yapmanıza imkan
sağlayan salonlarımız zamanı sizinle birlikte değerlendirmek için hazırlanmıştır.
Toplantı salonlarımızda, teknik ekipman ve hizmetler ücretsiz kullanıma sunulmuştur.
On the terrace of our hotel, our room, which allows you to hold meetings in a comfortable and spacious
environment it is designed to evaluate the participants valuable time with you.
Our meeting room, technical equipment and services are offered free of charge.
Ÿ Wireless internet bağlantısı
Ÿ Ses sistemi
Ÿ Kürsü
Ÿ Platform
Ÿ Kablosuz kürsü mikrofonu
Ÿ Black out perde
Ÿ Barkovizyon (usb + hdmı)
Ÿ Projeksiyon perdesi
Ÿ Yazıcı & scanner
Ÿ Flipchart
Ÿ Yüksek performanslı ve

çok amaçlı aydınlatma
Ÿ Coffee break için teras
Ÿ Fuaye alanı 100 m2
Ÿ Asansör
Ÿ Vale hizmeti

Ÿ Wireless
Ÿ Sound system
Ÿ Speaker platform
Ÿ Speaker microphone
Ÿ Black out curtains
Ÿ Barcovision
Ÿ Projection screen
Ÿ Printer & scanner
Ÿ Flipchart
Ÿ High-performance and

all-duty lighting
Ÿ Terrace for coffee break
Ÿ Foyer 100 m2
Ÿ Elevator
Ÿ Vale service

Zamanı önemsiyoruz
We care time

