
 
TEKNİK ŞARTNAME 

EMBA 2022 Sınıfı New York Eğitim Gezisi 
 
Konaklama Ayrıntıları (12 gece)  
Tarih:  
18 Eylül 2022 Giriş  
30 Eylül 2022 çıkış 
 
Kişi sayısı Toplam: 44 kişi (Öğrenci: 40 ve İdari & Akademik: 3) 
Lokasyon: Columbia Üniversitesi’nin (665 West 130th Street, New York, NY 10027) 6-7 km çevresinde 
(nehrin diğer sol tarafında olmamalı), 1 numaralı kırmızı metro hattına yakın bir mesafade bulunan, güvenli 
bir muhitte, hijyen konusunda sorun yaşamayacağımız, 3 ve 4 yıldızlı otellere bakılmasını talep ediyoruz.  
Columbia Business School Kravis Hall Google maps link: https://goo.gl/maps/h4kj4qbxXsqzWkSi9  
Öneriler: Warwick New York - The ArtHouse Upper Westside - Aloft Harlem  
 
Konaklama ile ilgili ayrıntılar:  
• Herkes tek kişilik odalarda konaklayacak (toplam 44 oda)  
• Kahvaltı iki gün verilecek (Cumartesi ve Pazar, 24-25 Eylül) 
Odada ek bir kişi daha, çift kişi konaklama fiyatı (çift kişilik yatak ve twin yatak ) 
• Oteldeki “porterage” (valiz taşıma) ücreti dahil  
• Oda genişlik en az 15 m2 
• Ücretiz wi-fi dahil 
• Temiz, ısıtma/havalandırma ve sıcak su sistemi düzgün çalışan, bu konularda kullanıcı şikayeti almamış 
Konum olarak güvenlikli lokasyon  
• Otele giriş yapacağımız 18 Eylül 2022 Pazar öğleden sonra en az bir görevli grubu karşılamalı ve ayrı bir 
bankoda oda anahtarlarını teslim etmelidir.  
• Otelden çıkış yapacağımız 30 Eylül 2022 Cuma günü late checkout opsiyonu 15.00 – 16.00 
• Extra hizmetlerin fiyatları önceden belirtilmelidir  
• Olası harcama kalemleri: Bagaj saklama, online sipariş kutu teslimat, kuru temizleme, çamaşır yıkama, 
oda servisi, mini bar vb.  
 
Ulaşım Ayrıntıları -2 adet bavul hakkı ve Star Alliance member 
44 Kişi 
18 Eylül Gidiş: IST-NY Sabah uçuşları  
30 Eylül Dönüş: NY-IST Akşamüzeri – Akşam Uçuşları  
Transferler:  
18 Eylül  (IST – NY gidiş)  
1. Havalalanı için transfer organize edilecektir. Bu transferler için kişi sayısı belirteceğiz.  
2. Havalanından Otele ulaşım  
3. Lokasyonlar: Tuzla Kampüs, Kadıköy (Kozyatağı Carrefour’a uğranacaktır), 4 Levent metro durağı 
30 Eylül (NY – IST dönüş)  

1. IST havaalanından tam tersi yönlere, Havaalanından belirlenecek noktalara olacak şekilde, bu 
transferler için kişi sayısı belirteceğiz. 


