AVCILAR OTEL
Şehrin ritmini ve enerjisini doyasıya yaşayacağınız, eşsiz bir lokasyona sahip Avcılar Hotel,
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 Hotel'de kendinizi evinizde
hissedecek, benzersiz bir konaklama deneyiminin kahramanı olacaksınız. Beklentilerin
üzerinde olan zarif dekorasyon stili ile, lüks ve konforu bünyesinde toplayan Avcılar
Hotel'de amacımız, misafirlerimizin konaklamalarının güzel bir anı olarak hatıralarında
kalmasıdır. Sizi eşsiz keyif yolculuğunda misafirimiz olmaya davet ediyoruz…

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 otel bulunuyor. Ancak ekonomik bir konaklama
için Avcılar Hotelin oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. Avcılar otelde öncelik her zaman
misafirin konforu olarak göze çarpıyor. Eğer konaklamanızda aradığınız şey lüksten, rahatlık
ve kalite ise, Avcılar Hoteli tercih edebilirsiniz. Hem konaklama bedelini düşük tutmak, hem
de İstanbul’un her noktasına kolay ulaşım sağlayabilmek istiyorsanız, Avcılar Hotelde
konaklamanızı tavsiye ediyoruz. Genelde kalabalık ailelerin tercih ettiği Avcılar, iş amaçlı
konaklamalarda da tercih ediliyor. Bu nedenle Avcılar Hotel 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 Hoteli tercih
edebilirsiniz.
Şimdiden keyifli bir tatil geçirmenizi dileriz.
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