
Skiloti 2023 
Polat Palandöken

24-28 Şubat 2023


4 Gece Konaklama ve 16 saat Kayak Okulu Programı (4,5-12 yaş)


Tabloda yer almayan konaklama formülleri ve kayak okulsuz fiyatlar için lütfen bizimle iletişime 
geçiniz. Yukardaki fiyatlar 02 Şubat 2023 tarihine kadar geçerlidir. 

Standart Oda:  1 French bed veya 2 twin bed yataktan oluşan yenilenmemiş odalardır.

Deluxe Oda:  1 French bed veya 2 twin bed yataktan oluşan yenilenmiş odalardır. 

Family Oda:  1 French bed ve 1 twin bed yataktan oluşan yenilenmiş odalardır.


***

Tam Pansiyon Konaklama: Açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe 
akşam yemeği. Bu öğünlerde alınacak limitsiz meşrubat, kurabiye, mini sandviç vb.den oluşan 17:00 çay 
saati, 4,5-12 yaş grup kayak dersleri, otele ait Polat 1,2,3 liftlerinin kullanımı, spor salonu, kapalı yüzme 
havuzu, türk hamamı, buhar banyosu, misafir odalarında ve tüm genel alanlarda kablosuz internet 
(Wireless) erişimi, mini club, animasyon ekibi

Otele giriş günü öğle yemeği gurubumuza özel olarak fiyata dahildir.

Erzurum havaalanı ve otel arasında transfer ücretsiz olarak yapılmaktadır. 


Ulaşım, kişisel harcamalar, kayak ekipmanları, yemek dışında alınan alkollü ve alkolsüz içecekler, mini bar 
kullanımı extra olarak ücretlendirilir. Otel extra harcamalarında grubumuza özel olarak %15 indirim 
uygulanmaktadır. Ejder skipass fiyata dahil degildir.

Odalar giriş günü saat 14:00 de hazır olacaktır. Çıkış günü saat 11:00 de boşaltmanız istenmektedir.


SKILOTI Polat Palandöken Kayak okulu (4,5-12 yaş) 
Dahil: 
• 6 kişiden başlayan gruplarda 16 grup dersi (başlangıç, orta, ileri)

• Özel kayak ilk yardim sigortası

• Skipas (Polat 1,2,3)


Dahil Değil: 
• Ejder skipas 

• Kayak ekipmanları (kayak ve ayakkabı için günlük set fiyatı 300 TL)


Derslerde kask takma zorunluluğu vardır, kask takmayan çocuk derse katılamaz.

Dersler 10.00-11.45 ve 14.00-15.45 saatleri arasında yapılacaktır. Dersler 25 Şubat sabah 10:00 baslar ve 
28 Şubat saat 15:45 biter.



Rezervasyon için: Kayıt fişini doldurup mail yolu ile bize ulaştırmanız istenmektedir. Kayıt talebiniz bize 
ulaştıktan sonra müsaitlik doğrultusunda size ödeme ve diğer tüm bilgiler için bir konfirmasyon 
gönderilecektir.

Bilgi ve kayıt için: skiloti@clubpapyon.com / WhatsApp +90 532 612 8596 (Hale ATES)

Tam Pansiyon Konaklama ve Kayak Okulu Standart Deluxe Family

1 Yetişkin + 1 Çocuk (0-6,99 Yaş) ₺	 27.840 ₺	 31.340 -

1 Yetişkin + 1 Çocuk (6-11,99 Yaş) ₺	 30.640 ₺	 34.640 ₺	 36.240

2 Yetişkin + 1 Çocuk (6-11,99 Yaş) ₺	 36.240 ₺	 41.240 ₺	 43.240

2 Yetişkin + 1 Çocuk (0-6,99 Yaş) ₺	 30.640 ₺	 34.640 ₺	 36.240
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