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T: 0312 295 4545 F: 0312 284 4242

E: ankara@metropolitanhotels.com.tr W: www.metropolitanhotels.com.trMETROPOLITAN HOTELS ANKARA

MEETING ROOMS 

Hall Size m Height m Area m² Theatre Class U Layout Banquette Cocktail

Safir - 3 490  400 150 70 370 400 

Kehribar - 6 282  100 60 40 150 180 

Lal  - 4 22  - - 14 - - 

RESTAURANT
Venue Cuisine Capacity (Indoor/Outdoor)

Akik Restaurant (A la Carte) Turkish & International / Open Buffet Breakfast 120 

Cafe La Bella (A la Carte) Turkish & International  100

LOKASYON
Şehir Merkezi: 5 km
Ankara Esenboğa Havaalanı: 35 km
Congresium Ankara: 3 km
Anıtkabir: 5 km
Türkiye Büyük Millet Meclisi: 6 km
Ankara Kalesi: 9 km

KONAKLAMA 
Toplam Oda Sayısı: 96 
Toplam Yatak Sayısı: 192 

ODA ÇEŞİTLERİ

 •Standart Oda / 26 m2

 •Deluxe Oda / 30 m2

 •Juniour Suıte Oda / 40 m2

ODA ÖZELLİKLERİ
Konuklarımızın kendilerini rahat ve 
huzur içinde hissedebilecekleri 
sadelikte ve konforda tasarlanmış 
odalarımızda kullanılan aksesuarlar, 
mefruşat ve hareketli mobilyalarıyla 
tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek 
seçkin bir tarzda döşenmiştir.
Metropolitan Hotels Ankara, 76 
adet standart oda, 16 adet deluxe 

oda ve 4 adet junior suit odasıyla 
hizmet vermektedir.
Odalarımızda; IP TV , IP telefon, 
kablosuz internet bağlantısı, 
merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 
odalara 24 saat temiz hava 
sirkülasyonu, ortopedik yatak ve 
yastık, bornoz ve terlik, uyandırma 
servisi, zengin içerikli mini bar, 
şifreli elektronik kasa, saç kurutma 

A
N

A
D

O
L

U
 K

A
R

A
D

E
N

İZ
 

B
Ö

L
G

E
S

İ

We offer you, our valuable guests, a 
unique ambient with an aesthetics 
and comfort reflected on all details, 
a prismatic form, modern 
architecture and renewed interior 
design. Metropolitan Hotels Ankara 
serves with 76 standard rooms, 16 
deluxe rooms and 4 junior suit 
rooms.
Metropolitan Hotels Ankara, one of 
the most aesthetical structures of 
Ankara, is located on the south of 
city, on the Konya road in the city of 
Balgat, where you will not 
experience any transportation 
problems considering its location 
commanding the city and proximity 
to official institutions and shopping 
malls. 
Our hotel has an understanding of 
high level service that will please our 
valuable guests with various 
restaurants, meeting halls, guest 
rooms and laundry services as well 
as sports activities. 
You can organize your business 
meetings, corporate conferences, 
product releases or special events 
with the privilege of Metropolitan 
Luxury Hotels Ankara. Our halls will 
be your preference with its stylish 
architecture, an infrastructure 
equipped with advanced 
technology and professional service 
approach. 
You can experience praiseworthy 
compositions of our internationally 
experienced chefs with brand new 
gastronomic tastes of the world 
cuisine in the form of art at Akik A la 
Carte Restaurant, the most 
distinguished desserts, chocolates 
and cakes and Turkish, Italian, 
French and Irish coffees at La Belle 
Cafe, and have pleasant times with 
the ones you love.

THE ADDRESS 
OF PERFECT 
MEETİNGS

Estetiğin ve konforun tüm detaylara yansıtıldığı Metropolitan Hotels Ankara, prizmatik formu, 
modern mimarisi ve yenilenen iç mekan dizaynı ile bambaşka bir ambiyansı konuklarına sunuyor.

Metropolitan Hotels Ankara 
Yenilenen Yüzü İle Hizmetinizde

makinesi, özel banyo, duş/
jakuzi, günlük çay, kahve ve 
0,33 lt su ikramı mevcuttur.

TEKNİK EKİPMANLARI
Toplantı organizasyonlarınızı 
iş dünyasının kalbinin attığı 
toplantı salonlarımızda 
istediğiniz zaman 
gerçekleştirebilirsiniz tüm 

teknolojik imkânların sunulduğu çok 
şık salonlarda toplantı ve 
eğitimlerinizi yapmanın keyfini 
çıkarın. 
Mükemmel bir organizasyon için ne 
ihtiyacınız olduğunu çok iyi bilen 
Metropolitan Hotels Ankara, fiber 
internet, telefon hattı, projeksiyon, 
sabit-seyyar perde, ses sistemi ve 
mixer, ışık sistemi, telsiz mikrofon, 
kürsü, kürsü mikrofonu, filpchart, 
Blurayplayer, laptop, tv, decoder, 
temiz hava sirkülasyonlu salonlarıyla 
eğitim toplantılarınız ve seminer 
organizasyonlarınızda etkin 
çözümler sunar.

HİZMET
Otelimiz çeşitli restoranları, toplantı 
salonları, misafir odaları, 
çamaşırhane hizmetleri ve spor 
aktiviteleri ile konuklarımızı memnun 
edebilecek üstün hizmet anlayışına 
ve konfora sahiptir. Amacımız 
kaliteden ödün vermeksizin 
şahsınıza özel ilgi ve hizmetler 
sunmaktır. Bu çerçevede;
Hizmetlerimiz; Müsaitlik 
doğrultusunda saat 14:00’e kadar 
geç ayrılış imkanı, ultra hızlı 
fiber internet, oda misafirlerimize, 
çay ve kahve ikramı, 
businesscenter, bebek yatağı, döviz 
bozdurma ve kredi kartı hizmeti, 
şifreli kasa, mescit, faks, fotokopi, 
bagaj servisi, uyandırma servisi, açık 
ve kapalı otopark, vale park hizmeti,  
lobide günlük gazete hizmeti, 
danışma, 24 saat oda servisi, kuru 
temizleme, çamaşırhane hizmetleri, 
kapalı yüzme havuzu, türk hamamı, 
sauna, Fitness center, fin hamamı, 
toplantı hizmetleri, havaalanı 
transfer hizmetleri, lostra hizmeti, 
tercüme hizmeti 

REKREASYON
570 m2’lik alana kurulmuş olan SPA 
merkezi, kapalıyüzme havuzu, 
sauna, fitnesscenter, türk hamamı, 
fin hamamı ve masaj odaları 
bulunmaktadır.


