Avcılar Suit Otel
Şehrin ritmini ve enerjisini doyasıya yaşayacağınız, eşsiz bir lokasyona sahip Avcılar Suit Otel,
metrobüse sadece 200 m mesafede. İnce ayrıntılarla zenginleşen, konforlu ve lüks 16 oda,
seyahatlerinizi özelleştiren alternatifli konaklama seçenekleri ve en önemlisi; mutluluğunuza adanmış
benzersiz hizmet kalitesi… Avcılar Suit Konaklama kendinizi evinizde hissedecek, benzersiz bir
konaklama deneyiminin kahramanı olacaksınız. Beklentilerin üzerinde olan zarif dekorasyon stili ile,
lüks ve konforu bünyesinde toplayan Avcılar Suit Hotel amacımız, misafirlerimizin konaklamalarının
güzel bir anı olarak hatıralarında kalmasıdır. Sizi eşsiz keyif yolculuğunda misafirimiz olmaya davet
ediyoruz…

Avcılar Suit Hotel
Avcılar en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliği taşıyan Avcılar, ekonomik konaklama yapmak
isteyenler için oldukça ideal bir bölgedir. Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Avcılar, İstanbul’un en
kalabalık ilçelerinden biri. Metrobüs hattının bu bölgeden geçiyor oluşu, İstanbul’un pek çok
noktasına kolay ulaşım imkanı sağlaması Atatürk Havalimanı’na, CNR Fuarına ve Tüyap Fuarına olan
yakınlığı ile Avcılar, hem kalabalık aileler için, hem de iş amaçlı konaklamalar için fazlasıyla ideal bir
bölge. Avcılar’da konakladığınız süre boyunca, Pelican Mall AVM veya Marmara Caddesi’nde alışveriş
artı yemek ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, sahil şeridinde keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Tüm bu
nedenlerden dolayı, İstanbul konaklamalarında Avcılar bir hayli tercih edilmektedir. Avcılar’da
konaklama ihtiyacını karşılayabilecek birçok hotel bulunuyor. Ancak ekonomik bir konaklama için
Avcılar Suit hotelin oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. Avcılar Suit hotelde öncelik her zaman
misafirin konforu olarak göze çarpıyor. Eğer konaklamanızda aradığınız şey lüksten, rahatlık ve kalite
ise, Avcılar Suit hoteli tercih edebilirsiniz. Hem konaklama bedelini düşük tutmak, hem de İstanbul’un
her noktasına kolay ulaşım sağlayabilmek istiyorsanız, Avcılar Suit hotelde konaklamanızı tavsiye

ediyoruz. Genelde kalabalık ailelerin tercih ettiği Avcılar, iş amaçlı konaklamalarda da tercih ediliyor.
Bu nedenle Avcılar Suit Otel uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, hizmet kalitesi açısından da beklentileri
karşılayacak düzeyde. Siz de, İstanbul’da hem ekonomik hem de kaliteli bir konaklama yapmak
istiyorsanız Avcılar Suit Oteli tercih edebilirsiniz. Şimdiden keyifli bir tatil geçirmenizi dileriz.

Avcılar Suit Konaklama
Özellikle son yıllarda oldukça popüler olan, birçok kişi tarafından tercih edilen ve her geçen gün
sayıları artan avcılar suit konaklama hem 5 yıldızlı otellerden, hem tatil köylerinden, hem de pansiyon
ve motellerden farklı bir konsepte sahiptir. Avcılar Suit konaklamada oda sayısı azdır, öyle 5 yıldızlı
otellerde ya da tatil köylerindeki gibi yüzlerce odası bulunmaz. Tıpkı oda sayısı gibi çalışan sayısı da
azdır bu otellerde. Bununla birlikte personel kişiye özel hizmet verir. Hemen hemen tüm avcılar suit
konaklama otellerindede kendinizi özel hissedersiniz. Sizi karşılarken, odanıza çıkarken ya da size
servis yaparken isminizle hitap eder ve sıcacık bir ortamda konaklamanızı sağlarlar. Bu sebeple insan
suit otellerde kendisini müşteri gibi değil de daha çok misafir gibi hisseder. Hatta tatil bitip, eve
dönme zamanı geldiğinde bir hüzün çöker. Avcılar Suit konaklama otelleri genellikle sahibi tarafından
işletilir ve bu kişiye istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Avcılar Suit konaklama otellerinin bir diğer özelliği
ise kendine öz tarzları olmasıdır. Bazıları eski bir köşk ya da köy evi olabilir. Ayrıca içeri girdiğinizde ve
odalarını gezdiğinizde sizi antika eşyalar, farklı mobilyalar ve tasarım ürünler karşılar. Bazı suit
otellerde her odaya farklı bir isim verilmektedir. Bazılarında ise odalar türlerine göre ayrılmaktadır.
Standart oda, suite oda, Dublex oda ya da superior suite gibi. Bu durumda her odanın tasarımı, yapısı
ve tarzı farklı olabilmektedir.

Suit otellerde kendinizi özel hissedersiniz, otel sahibi ve diğer otel personeli sizinle ilgilenir, şikayetiniz
ya da probleminiz olması durumunda hemen çözmeye çalışır. Hatta bu kişilerle sohbetler eder,

dostluklar kurarsınız. Büyük otellerde birkaç gün sonra tekdüzelikten sıkılabilirsiniz. Ancak suit
otellerde kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz için daha keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu oteller farklı
tarzları ve tasarımları ile ilginizi çeker. Büyük otellerde odada pek zaman geçirmezken, burada
odanızda kalmak bile hoşunuza gider. Ayrıca Suit otellerin büyük çoğunluğunda temizliğe ve hijyene
önem verilir.

Suit oda 2 veya 3 çocuklu aileler için tek bir odanın yetmiyeceği durumlarda suit oda tavsiye edilir.
Suit odalar, otel odasına girildiğinde bir salon ve salon içerisinde bir kapı vardır. 2 odalı otel odaları
için Suit Oda tabiri kullanılır. Türkiye’de suit odalarda genelde 2 odanın da içerisinde yatak olsa da
yurtdışı ve Türkiyede üst segment otellerde giriş odası oturma salonu tarzında tasarlanır.
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