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OTEL SERVISLERI :

Türkiye'nin en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olan Kapadokya 
bölgesinin kalbinde bulunan otelimiz tüm turistik bölge ilçelerine eşit 
mesafededir. Wyndham Hotels & Resorts bünyesindeki Ramada By 
Wyndham Cappadocia, markanın Türkiye'deki en gözde bölgelerinden 
birindeki temsilcisi olup; 2 Engelli Odası, 7 Junior Suit, 13 Deluxe Suit Odası, 
4 Dublex Suit ve 1 King Suit'in bulunduğu toplam 211 oda ile misafirlerine 
hizmet vermektedir.
Tesis bünyesinde bulunan Onyx Spa & Wellness Merkezi, Safran 
Restaurant ve Mar.Tea.Ne Lobby Cafe – Bar; misafirlere günün 
yorgunluğunu atabilecekleri rahatlatıcı ve kaliteli imkanlar sunmaktadır. 
Otel bünyesinde 4 adet toplantı salonu, Kongre Merkezinde ise 6 adet 
toplantı salonu ve 1 adet balo salonu ile toplantı ve özel günlerde 
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz tüm organizasyonlara ev sahipliği 
yapmaktadır.

Ramada Worldwide, dünyadaki diğer otel markalarını 
geride bırakarak uluslararası havaalanlarının ve 
dünyanın büyük iş merkezlerinin çoğu başta olmak 
üzere 64 ülkede 850'den fazla seçenek sunuyor. Her 
Ramada sıcak, samimi ve konforlu bir konaklama, 
ücretsiz yüksek hızlı kablosuz internet erişimi, geniş 
odalar, konforlu yataklar, iş hizmetleri ve fitness 
merkezleri sunar. Toplantı, konferans, düğün veya 
herhangi bir etkinlik planlıyorsanız, Ramada ekibi 
başarılı olmanıza yardımcı olmaya hazırdır.



ODA IÇI HIZMETLER:

TOPLANTI VE ORGANIZASYON ALTERNATIFLERI

KONUM:

YOL TARIFLERI:

CONTACT YOUR DEDICATED GLOBAL 

SALES CHAMPION TO MAKE A RESERVATION TODAY.

TOPLANTI SALONLARI ALAN (M2) KAPASITE

Kokteyl Banket Sınıf Tiyatro U-Masa

Nissa 114 60 30 70 130 40

Venessa 107 60 40 70 120 35

Osiana 60 - - - - 20

Matiana 21 - - 12 20 -

Modern çizgilere sahip olmanın yanı sıra evinizdeki konforu aratmayan rahat 
yatakları ile Ramada by Wyndham Cappadocia, 2 Engelli Odası, 7 Junior 
Suit, 13 Deluxe Suit Odası, 4 Dublex Suit ve 1 King Suit'in bulunduğu toplam 
211 oda ile size huzurlu ve konforlu bir konaklama ortamı sunmaktadır. 

Odalarımızda güvenlik kasası, ücretsiz kablosuz internet hizmeti, minibar, ütü 
ve ütü masası, çay ve kahve ikramı, elektrikli su ısıtıcısı, LCD Televizyonlarımızda 
ulusal ve uluslararası kablolu TV yayın hizmetlerimiz vardır.

Ramada by Wyndham Cappadoci; Ürgüp şehir merkezine 9 km / 18 dk, 
Göreme şehir merkezine 3 km / 6 dk, Avanos şehir merkezine 10 km / 20 dk, 
Uçhisar şehir merkezine 7 km / 15 dk, Nevşehir şehir merkezine 15 km / 30 
dk ve Kızıl Çukur Vadisi’ne yürüyüş mesafesinde Kapadokya Bölgesinin tam 
orta noktasında yer almaktadır.

Nevşehir Kapadokya Havaalanına 45 km / 45 dk, Kayseri Havaalanına ise 75 
km / 75 dk mesafededir.

Ramada by Wyndham Cappadocia Nevşehir – Ürgüp otoyolu olan D302 
karayolu üzerinde Nevşehir istikametinden gelirken Uçhisar’ı geçtikten sonra 
2. Ortahisar Kavşağı ve Göreme Kavşağını geçtikten hemen sonra sağ
tarafta, Kayseri veya Ürgüp istikametinden gelirken ise Kızıl Çukur Vadisi
Kavşağını geçtikten sonra ki ilk kavşak olan Göreme ve 2. Ortahisar
Kavşağının sol tarafında Ortahisar Kasabasında yer almaktadır.

Kapadokya’yı toplantı ve organizasyon rotası olarak hak ettiği noktaya 
yerleştirecek alternatifleri ile Ramada By Wyndham Cappadocia’da 
konforun keyfini çıkarın. Toplantı, konferans, sempozyum ve düğün 
organizasyonlarınızda, yeni teknolojilere sahip modern dokusu ile 
etkinliklerinizde, davetlerinizde profesyonel ve tecrübeli ekibi ile hizmete 
hazır.

Toplantı, konferans, sempozyum ve düğün organizasyonları için, üst düzey 
akustik, son teknoloji sistemler ve alt yapılarıyla özel olarak tasarlanmış 
Kongre Merkezi tüm organizasyonlarınıza ev sahipliği yapmak için sizleri 
beklemektedir.
• Tüm salonlarımızda her an kullanıma hazır akustik ses sistemi, projeksiyon

ve perde bulunmaktadır.
• Tüm özel etkinlikleriniz için 500 kişilik balo salonu.
• Toplantı alanlarında kablosuz internet hizmeti.
• Toplantı salonlarında HDMI hizmeti.
• Geniş Fuaye alanı.
• Kongre merkezinde gerçekleşecek organizasyonlarda özel resepsiyon

hizmeti.
• Kongre merkezinde gerçekleşecek organizasyonlarda özel vestiyer

hizmeti.
• Kongre merkezi özel otoparkı.
• Kongre Merkezine otel girişinden ayrı özel giriş alanı.
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RAMADA BY WYNDHAM CAPPADOCIA KONGRE MERKEZI HIZMETINIZDE!

TOPLANTI SALONLARI ALAN (M2) KAPASITE

Kokteyl Banket Sınıf Tiyatro U-Masa

Avanos 540 400 300 240 400 90

Ürgüp 97,5 60 - 42 70 40

Ortahisar 81 70 - 36 65 40

Zelve 91 - - 30 50 -

Uçhisar 63 - - 24 40 27

Göreme 39 - - 12 24 18

Balo Salonu 825 500 370 260 450 90

Kapadokya’nın mistik atmosferinde, beş yıldızlı Ramada kalitesi ve Türk 
misafirperverliği ile tüm iş ve özel aktiviteleriniz için yeni teknolojilere 
sahip, modern dokusu, profesyonel ve tecrübeli ekibi ile hizmete hazır. 

Tüm salonlarımızda;

Tüm salonlarımızda;
• Akustik ses sistemi, projeksiyon ve perde bulunmaktadır.
• Yüksek hızlı kablosuz internet hizmeti.
• HDMI görüntü ve ses yansıtma hizmeti.
• Geniş Fuaye alanı.
• Otel girişinden ayrı özel giriş alanı.
• Özel resepsiyon hizmeti.
• Özel vestiyer hizmeti.
• Özel otopark.




