
Değerli Türk Havak Üyeleri, 

2020 – 2021 kış döneminde uygun şartlarda tatil yapabilmeniz için, aşağıda isimleri ve konaklama 

detayları belirtilen oteller ile anlaşma yapılmıştır. 

KAYA PALAZZO SKİ & MOUNTAİN RESORT OTEL 

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort Otel, Bolu – Kartalkaya mevkiinde bulunmaktadır. Dönem 

başlangıç tarihi 30 Aralık 2020 olup, sezon bitim tarihi 20 Mart 2021 olacaktır. 

KONAKLAMA : Tam Pansiyon Plus 

Akşam yemeği ile başlar. Fiyatlara sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, yemeklerde alkollü – 

alkolsüz yerli içecekler, konaklama, servis ve KDV dahildir.    

Otele ait olan 9 adet lift kullanımı ve 15 adet pist kullanımı sınırsız ve ücretsizdir. 

*Hafta içi fiyatları; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe geceleri için geçerlidir.* Hafta sonu

fiyatları; Cuma, Cumartesi geceleri için geçerlidir. * Hafta sonu konaklamalarında Cuma - Pazar min 2

gece konaklama zorunludur * Hafta içi konaklamalarda min. 2  gece zorunludur. * Sömestre döneminde

min. 3 gece konaklama zorunludur.

ÇOCUK İNDİRİMLERİ 
İki yetişkin ile aynı odada konaklamak koşulu ile; 

1. Çocuk 00 – 6,99 yaş ücretsiz, 7 – 11,99 yaş kişi başı fiyat üzerinden % 50 indirimlidir.

2. Çocuk 00 – 1,99 yaş ücretsiz, 2 – 11,99 yaş kişi başı fiyat üzerinden % 50 indirimlidir.

** KAR MAKİNASI otellere ait  Nazlı, Narin, Otellerin önündeki bağlantı pistleri Sandalyeli bağlantı 

yolu pistlerde kar makinesi  bulunmakta olup kar yağışının yeterli olmadığı durumlarda pistler kar 

garantilidir. (Kar makinesi teknik olarak -2 derece ve daha soğuk havalarda kar üretebilmektedir.) 

DORUKKAYA SKİ & MOUNTAİN RESORT OTEL 

Dorukkaya Ski & Mountain Resort Otel, Bolu – Kartalkaya mevkiinde bulunmaktadır. Dönem başlangıç 

tarihi 30 Aralık 2020 olup, sezon bitim tarihi 20 Mart 2021 olacaktır. 

KONAKLAMA : Herşey Dahil 

Akşam yemeği ile başlar. Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği açık büfedir. 

10.00 – 24.00 saatleri arasında alınacak tüm alkollü ve alkolsüz yerli içecekler Herşey Dahil sisteminin 

içinde yer alacaktır. 

Ayrıca, hamam, sauna girişi, kapalı yüzme havuzu, fitness center ve kiralık kasalar diğer ücretsiz 

hizmetlerdir. 

Otele ait olan 9 adet lift kullanımı ve 15 adet pist kullanımı sınırsız ve ücretsizdir. 

ÇOCUK İNDİRİMLERİ 
İki yetişkin ile aynı odada konaklamak koşulu ile; 

1. Çocuk 0 – 11,99 yaş ücretsizdir.

2. Çocuk 0 – 1,99 yaş ücretsiz, 02 – 11,99 yaş kişi başı fiyat üzerinden  % 50 indirimlidir.

*Hafta içi fiyatları; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe geceleri için geçerlidir.* Hafta sonu

fiyatları; Cuma, Cumartesi geceleri için geçerlidir. * Hafta sonu konaklamalarında Cuma - Pazar min 2



gece konaklama zorunludur * Hafta içi konaklamalarda min. 2  gece zorunludur. * Sömestre döneminde 

min. 3 gece konaklama zorunludur. 

KAYA ULUDAĞ OTEL 

Kaya Otel, Bursa – Uludağ mevkii 2. Bölgede bulunmaktadır. Dönem başlangıç tarihi 30 Aralık 2020 

olup, sezon bitim tarihi 20 Mart 2021 olacaktır.      

KONAKLAMA : Herşey Dahil 

Akşam yemeği ile başlar. Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği açık büfedir. 

10.00 – 24.00 saatleri arasında alınacak tüm alkollü -  alkolsüz yerli içecekler Herşey Dahil sisteminin 

içinde yer alacaktır. 

Otel içerisinde 1. Katta bulunan pist önündeki Şömine Bar özel bir işletme tarafından hizmet vermekte 

olup bu alanda Herşey Dahil sistem geçerli değildir. 

Uludağ Bölgesinde Liftler Extra Ücretlidir. Kaya Otel için lift çıkışları ve skipass ücretlidir. Otel ücretli 

olarak sunulan tek kart sistemine dahil olmuştur. 

ÇOCUK İNDİRİMLERİ 
İki yetişkin ile aynı odada konaklamak koşulu ile; 

1. Çocuk 0 –6,99 yaş ücretsiz, 7 - 11,99 yaş kişi başı fiyat üzerinden % 50 indirimlidir.

2. Çocuk 0 – 1,99 yaş ücretsiz, 2 – 11,99 yaş kişi başı fiyat üzerinden % 50 indirimlidir.

Her üç otel için; 

Aşağıdaki tablolarda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Okul sömestre tarihleri değişir ise, Oteller periyot 

ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. KDV oranında meydana gelebilecek artış veya ilave vergiler anlaşma 

fiyatlarına yansıtılacaktır. 

Otellere evcil hayvan kabul edilmemektedir. 

30 Aralık 2020 Çarşamba günü kayıtlar alınmaya başlanacak ve kesin rezervasyonlarda başvuru sırasına 

göre değerlendirme yapılacaktır. Tatil bedeli, konaklama dönemini takip eden aydan itibaren üyenin 

maaşının yattığı banka hesabından 6 eşit taksitte tahsil edilecektir. 

Tatil Yönetmeliği gereği, üye yaptırdığı kesin rezervasyonu en az 10 gün öncesinden iptal ettirmediği 

takdirde dönem tutarının tamamı üyeden tahsil edilecektir. 

Otellere giriş saati 14.00, çıkış saati 11.00 olacaktır. Konaklamalar giriş günü akşam yemeği ile başlar, 

çıkış günü öğle yemeği ile biter. 

Pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili bilgilendirmelerine 

göre; Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlar konaklama başlangıç zamanı ile konaklama  tesisine 

ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek / ibraz etmek kaydı ile herhangi bir izin 

almaksızın özel araçları ile seyahat edebileceklerdir. Seyahatleri; özellikle kısıtlama saatlerine gelen 

misafirlerin otel rezervasyon ve giriş belgelerini otele giriş öncesi temin etmeleri gerekir. 

Rezervasyon ve detaylı bilgi için Vakfımızın aşağıdaki telefonlarını arayabilirsiniz. 

Saygılarımızla.     

      THY A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI 

    TİCARİ İŞLETMESİ YÖNETİM KURULU 

Yeşilköy Mahallesi, Hava Alanı Caddesi No. 1 Atatürk Havalimanı. Bakırköy/İstanbul 
Telefon : 444 0 483 – (0212) 465 25 55 – 465 25 82 Faks : (0212) 465 25 78 

www.turkhavak.com.tr     iletisim@turkhavak.com 




