“İlham diye bir kavramın varlığı kesin;
önemli olan insanı çalışırken yakalaması.”
Pablo Picasso

Bugün toplantılarını bizimle gerçekleştirmek isteyen
iş ortaklarımıza ilham verici seçenekler sunuyoruz.
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Birecik Salonu

İstediğiniz Mekanı Yaratın…

360 Derece Video Mapping

360 derece video mapping deneyimini
sabit bir sistem olarak otel bünyemize
alarak Türkiye’de bir ilki başardık .
Balo salonumuz bünyesinde hizmetinize
sunduğumuz 360 derece video mapping
sistemi ile standart balo salonu duvarlarını
hayallerin ötesinde bir organizasyon
anlayışına taşıyoruz.
Düşlediğiniz ortamı yaşamanızı sağlayan
pek çok farklı konsepte ve görünüme
otomatik olarak bürünebilen bu sistemle,
toplantılarınız yaratıcılığın sınırlarını zorlayan
bir atmosferde gerçekleştiriliyor.
Toplantılarınızı, gala yemeklerinizi ya da
ürün lansmanlarınızı özel tasarımlı 3D veya
kurumsal logo şovlarıyla fark yaratarak
gerçekleştirme imkanı sunmaktayız.
Organizasyonunuzu nerede ve hangi
temada yapacağınızı siz belirleyin,
biz gerçekleştirelim.
Dilerseniz İstanbul’da boğaz kenarında,
dilerseniz New York’ta bir gökdelenin
terasında ya da bir sarayın muhteşem
duvarları arasında…
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Çekinmeyin,
duvarları karalayın!…
Idea Paint

Sıradan beyaz bir tahtadan oluşan bir alanda
mahsur kaldığınızda fikirleriniz de küçük olmaya
mahkumdur. Ancak idea paint duvarında takımınız
ile ortak çalışarak, etkileşim içinde yaratıcılığınızı
sonuna kadar keşfedebilirsiniz. Fikirlerinize sınırlar
koymayın, büyük düşünün.

Hızınız hiç kesilmesin!
Yüksek Hız İnternet

Ücretsiz, 100 Mbps hızında Fiber İnternet’imiz sayesinde,
toplantılarınızda hızlı internetin ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Verimliliğiniz hiç düşmesin!
Oksijen

Uzun süren toplantılarınızın verimliliğini arttırmak için
toplantı salonlarına oksijen pompalıyoruz.
Salonlarımıza taşıdığımız taze havanın mucizelerine
şahit olacaksınız.

‘‘İş”e keyif katanlara…
Private dining

Yemekli toplantılarınız ve iş yemekleriniz için
No4 Restaurant Bar Lounge’da private dining
konseptini sunuyoruz. Bu çok özel ambiyans için
10 kişilik masamız “iş”e keyif katmak isteyenleri bekliyor.

05

wyndhamankara.com

Toplantı
Salonlarımız
Birecik Salonu
360 derece video mapping sisteminin
bulunduğu ve 15m perdede sunum yapma
imkanı sağladığımız, 500m² büyüklüğünde
5.5m yüksekliğindeki salonumuzda yepyeni bir
toplantı deneyimi sunuyoruz. Kendine ait fuaye
alanı ile kolonsuz ve ikiye bölünebilir sıradışı
balo salonumuzda 50 kişiden 750 kişiye kadar
misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz.

Birecik Salonu - Sınıf Düzeni
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Harem - Sınıf Düzeni

Harem Salonu

20 kişiden 120 kişiye kadar
misafirlerimizi ağırlayabildiğimiz,
3m yüksekliğindeki ikiye bölünebilme
özelliği olan salonumuzu,
pratik bir seçenek olarak sunmaktayız.

Harem - U Düzeni
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Divan Salonu

Modern bir çizgiyle tasarlanan 2.9m yüksekliğindeki salonumuzda,
16 kişiye kadar olan özel toplantılarınıza ev sahipliği yapıyoruz.
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Customized Lounge

Farklı mimarisiyle gün ışığı
alan 4.8m yüksekliğindeki
Customized Lounge’da
isteğe bağlı olarak yemekli
toplantılara ev sahipliği
yapabiliyoruz. Özel olarak
tasarlanan salonumuzun
30 kişiden 100 kişiye kadar
kapasitesi bulunmaktadır.
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Enderun Salonu

30 kişiden 110 kişiye kadar hacmi olan
toplantılarınızda 2.85m yüksekliğindeki
salonumuzun aydınlığından ve geniş
özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Executive Lounge

10. katta bulunan ve gün ışığı alan
Executive Lounge’umuzda 50 kişiye
kadar olan toplantılarınız için ayrıcalıklı
bir yaşam alanı sunuyoruz.
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Cosy

Gün ışığı alan ve kokteyl düzeninde
350 kişiye kadar kapasitesi olan
Cosy ile misafirlerimize ferah bir
alternatif sunuyoruz.

Cosy Plus Garden

500 kişiye kadar kapasitesiyle
şehir merkezinde doğa ile başbaşa
yer alan Cosy Plus Garden ile
gala yemeklerinize veya özel
davetlerinize ev sahipliği yapıyoruz.

(m 2 )
(sqm)

Tiyatro
Theatre

Birecik A

234

250

Birecik B

266

Birecik A+B

Toplantı Salonları
Meeting Rooms

Sınıf
Classroom

U-Şekli
U-Shape

Kokteyl
Reception

Banket
Banquet

Sabit Düzen

105

50

350

130

-

250

105

50

350

160

-

500

600

300

100

750

400

-

Harem A

72,5

50

36

20

-

-

-

Harem B

73,5

50

36

20

-

-

-

Harem A+B

146

120

80

40

-

80

-

Divan

80

-

-

-

-

-
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Customized
Lounge

120

100

60

30

-

-

35

Executive
Lounge

126

30

16

20

50
-

40
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Enderun

115

110

40

30

-

-

-

Cosy

400

-

-

70

350

250

120

Cosy Plus
Garden

700

-

-

-

500

300

60

* Customized Lounge, Executive Lounge ve Cosy gün ışığı almaktadır.
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