
BİR MASALIN, 
İKİ KAHRAMANI...
BİR DE MASALIN 

YAZILDIĞI, 
DÜŞLE TASARLANMIŞ 

MEKANI VARDIR...



Masalınız en içten 
“evet”lerle başlıyor.

Zevkleriniz, sizi siz yapan detaylar, her şey o güne yansımalı, 
sevdiklerinizle paylaşılmalı ve hiç unutulmamalı.

Bu masalın kahramanları siz,  
mekanı ise düşlerinizle tasarladığımız 

Wyndham Ankara...

      Daha önce
hiç anlatılmamıs 
     bir masal...

.



Duvarlar
    dans ediyor...  

360 derece video mapping deneyimini sabit bir sistem olarak otel 
bünyemize alarak Türkiye’de bir ilki başardık. Standart balo salonu 

duvarlarını hayallerin ötesinde bir organizasyon anlayışına taşıyan 360 
derece video mapping görüntü sistemini Birecik Balo Salonu’muzda 
hizmetinize sunuyoruz. Düğününüzü nerede ve hangi temada yapacağınızı 
siz belirleyin, biz gerçekleştirelim. Dilerseniz Osmanlı Sarayı 

içerisinde, dilerseniz Fransız bahçeleri arasında  
ya da İstanbul Boğazı’nda yıldızların 

altında hayal ettiğiniz konseptleri 
hayata geçiriyor, havai fişekler gibi 

özel efektler ile misafirlerinize 
hafızalardan silinmeyecek 

bir deneyim 
yaşatıyoruz. 360 derece 

mapping 
görüntü 
sistemi



Balo 
salonumuz

Mutluluğunuzun 
ışıltısı, en özel 

gününüzü 
aydınlatsın...

Yemekli düğünlerinizde 380 kişiye,   
kokteyl düğünlerinizde ise 750 kişiye  

kadar misafir ağırlayabildiğimiz, 
500m2 büyüklüğündeki 

Birecik Balo Salonu’muz;  
sürprizlerle dolu görsel 

şovlara ev sahipliği yapıyor.



*Hava koşullarını göz önünde bulundurarak  
Cosy Restaurant back-up olarak tutulur. 

Sehrin arka bahçesi:
Cosy Plus Garden

Cosy Restaurant

Doğa ile baş başa bir bahçe olan *Cosy Plus Garden’da yemekli 
düğünlerinizde 300 kişiye, kokteyl düğünlerinizde ise 500 kişiye 

kadar misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz.

400m2 büyüklüğündeki gün ışığı 
alan Cosy Restaurant’ta yemekli 

davetlerde 250, kokteyl 
düzeninde ise 500 kişiye 
kadar misafirlerimizi 

ağırlayabiliyoruz.



Dügünlerde
       fiyata dahil hizmetler

Hayatınızın
en özel

günü için...

• Danışmalık hizmeti 

• Düğün öncesi 2 kişilik menü tadımı

• Balayı suitinde konaklama

• Gelin ve damat aileleri için günlük kullanım odası

• Gelin ve damadın anne ve babasına ücretsiz düğün yemeği

• Gelin ve damat hazırlık odasına 
organizasyon öncesi 2 kişilik menü servisi

• Hoşgeldin kokteyli

• Düğün pastası

• Vestiyer hizmeti

• Otopark hizmeti

• Odaya özel balayı kahvaltı servisi

• 1. Evlilik yıldönümü konaklama hediyesi

• Gelin ve damada özel Salix Spa’da % 50 indirim 
(Düğünün ertesi günü için geçerlidir.)

• Düğün misafirlerine konaklamada %30 indirim



Ilk evli 
        gününüz...

Dilerseniz devamında %50 indirim fırsatıyla 
Salix Spa’da düğün sürecinin 
yorgunluğunu üzerinizden 

atabilirsiniz... 

Acele etmenize  
hiç gerek yok  

çünkü sizin geç çıkış 
imkanınız 

var.



Kapalı ve açık mekan seçenekleri ile;
Düğün yemekleri

Nişan yemekleri
Kına organizasyonları

Mezuniyet partileri 
Doğum günü kutlamaları

Barbekü partileri
After party

Gala davetleri
Şirket yemekleri

Ürün lansmanları

    Biz neler 
yapıyoruz?

Bir düş 
kurduk

sizin için...



Detaylı bilgi ve randevu için 0312 219 0303’ü arayabilirsiniz.
Facebook sayfamızdan ve web sitemizden düğün görüşmeleri için randevu alabilirsiniz

*
Wyndham Ankara - Söğütözü, Ankara

wyndhamankara wyndhamankara.com


