Neden #Bunk Hostel İSTANBUL ?
#Bunk, ev konforunda, ihtiyacınız olan birçok hizmet ve imkanı bir arada sunmaktadır. İhtiyaçlarınızın
ötesinde, sadece konaklayacağınız bir mekân değil, ayrıca geleceğin anı bankasına yazılacak
unutulmaz tecrübelerin yaşanacağı dostluklarla, güven dolu bir adres olacaktır. Nişantaşı, Taksim
meydanı ve metroya olan uzaklığı 5 dk. Yürüme mesafesindedir.
#Bunk ekibi olarak, sorumluluklarımızın bilinciyle elimizden gelen tüm gayreti göstermek ve
memnuniyeti en üst seviyede tutmak her zaman birincil önceliğimiz olmaya devam edecektir.
#Bunk Hostel ’de odamı rezerve etmek için ne yapmalıyım?
#Bunk Hostel ’deki yerini ayırtmak bir tıkla reservation@bunkhostels.com adresine bir e-mail atarak
ya da 0212 343 00 95 no’lu telefondan bizi arayarak rezervasyon yapabilirsiniz.
Bu e-mail de aşağıdaki bilgilerin olması yeterlidir:
a) Konu hanesine: Isim - soyisim
b) Okuduğunuz bölüm ve rezervasyon yapmak istediğiniz oda tipi
Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra, en geç 24 saat içinde rezervasyon onay kodu tarafınıza
gönderilecektir.
Rezervasyon yaptırmadan önce gelip tesisi görmem mümkün mü?
Hostelimiz 7 gün 24 saat boyunca açıktır. Dilediğiniz gün ve tarihte dilediğiniz oda tipini
görebilirsiniz. Ayrıca web sitemizden hostelin, odaların ve ortak alanların fotoğraflarına
ulaşabilirsiniz.
Fiyata neler dahil?

#Bunk Hostel yatak fiyatlarına ; elektrik, su, ısıtma/soğutma, yüksek hızda internet, teknik
destek, haftada bir defa olmak üzere oda temizliği/çarşaf değişimi, ortak kulanım alanı, 7/24
resepsiyon ve güvenlik kameralarıyla kayıt takip sistemi dahildir.
#Bunk Hostel ’in öğrenci kapasitesi ne kadardır?
#Bunk Hostel ’de 30 odada 120 öğrenci konaklayabilir.
Odamda ihtiyacım olan her şey var mı?

#Bunk Hostel ’e gelirken yanınızda sadece bavulunuzu getirmeniz yeterlidir. Odalarda havlu , kişisel
eşyalar için özel dijital şifreli saklama dolabı , yatak başı okuma aydınlatması mevcuttur.
Bavuluma neler koymalıyım?
Özel eşyalar, kıyafet, elektrikli traş makinesi, kişisel banyo ve yatak malzemelerini ayrıca sabun,

şampuan, duş jeli, deterjan gibi kişisel bakım ve temizlik ürünlerini kendinizin getirmesi uygundur.
Ödememi nasıl yapabilirim?
Ödemeniz havale, peşin ya da kredi kartı ile (peşin ya da taksit) yapılabilir.
Oda tipleri neler? Kendim seçim yapabiliyor muyum?
4 ve 6 kişilik olarak tasarlanan odalarımız; Standart ve balkonlu Tipi olarak ikiye ayrılmıştır. Web

sitesinden oda tiplerinin bilgi ve fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Daha fazla detay isterseniz

reservastion@bukhostels.com ’a mail atıp bilgi alabilirsiniz. Rezervasyon döneminde yerimiz olduğu
takdirde istediğiniz oda tipini seçebilirsin.
Hostelimize başvuru yaparken oda arkadaşımı seçebilir miyim?
Tabii ki , hostel kayıtlarını birlikte yaptığınız takdirde oda arkadaşınızı seçme imkânınız vardır.
Rezervasyonlar için iptal süresi ve cezası nedir?

Giriş tarihinden; 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde herhangi bir iptal ücreti alınmaz. Sonra
yapılan iptallerde ise depozito bedeli , iptal ücreti olarak fatura edilir.
Giriş yaptıktan sonra oda değişikliği yapabilir miyim?
Her oda değişikliği talebi bireysel olarak ve odanın uygunluk durumuna bağlı olarak değerlendirilir. Bu
tip bir istek olduğunda başvuru dilekçesi doldurup, uygunluğa göre başka odaya transfer olma
imkanınız olabilir. Oda değişikliğinden doğan fiyat farkı, konaklama süresine orantılı olarak hesaplanır
ve değişiklik tarihinden itibaren geçerlidir.
Oda temizliğini kim yapıyor?

Özel kat görevlileri, her gün ortak alanları, haftada bir defa odaları temizler.
Odamda teknik bir sorun olduğunda kimi arayacağım?
Tüm arızaları resepsiyona 7/24 bildirebilirsiniz.
Çamaşırhaneyi nasıl kullanabilirim?
Tesisimizdeki çamaşırhane giriş katında bulunmaktadır. Burada çamaşırlarınızı yıkayıp/kurutup ,

ütüleyebilirsiniz.
7/24 güvenlik var mı?
#Bunk Hostel 24 saat resepsiyon görevlileri ve kapalı devre kamera sistemi ile izlenmektedir.
Arkadaşlarım/ailem benimle birlikte hostelde kalabilir mi?
#Bunk Hostel 'in günlük ziyaretçi izin saatleri 08:00 – 24:00 arasındadır.

#Bunk Lounge , teras katımızda 100 – 150 kişi kapasiteli bir ortak alan olup , tüm misafirlerinizi
memnuniyetle ağırlamaktan keyif alacağınız şekilde tasarlanmıştır. Arkadaşınızın/ailenizin
konaklaması ise, tesisin anlık uygunluğuna göre ücrete tabidir. Ücretlendirme ise oda tipine göre
değişim gösterir.
İçeride sigara içilebilir miyim?
#Bunk Lounge teras katımızda sigara içmek serbesttir. Bina içerisinde tüm kapalı alanlarda sigara ve

diğer tütün ürünleri kullanımı 4207 no’lu yasa gereği yasaktır. Kural ihlalinde yasanın gerektirdiği
yaptırımlar ve el kitapçığında yazanlar uygulanır.
#Bunk Hostel ’de alışveriş yapabileceğim yerler var mı?
Konumu itibariyle, 5 dk. Yürüme mesafesinde Nişantaşı ve taksim meydanına erişim olduğu

düşünülürse ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yeterince yer bulacaksınızdır.
Kafeye dışarıdan arkadaşlarım gelebilir mi?
Evet, #Bunk Lounge teras katında herkese açık hizmet vermektedir. Ayrıca giriş katında bulunan

ortak alanlarda da ziyaretçilerinizi ağırlayabilirsiniz.

Hızlı internet var mı?
#Bunk Hostel ’ın her yerinde kablosuz Fiber ile yüksek hızda internet bağlantısına sahipsiniz.
#Bunk Hostel ’e ne zaman giriş yapıp ne zaman çıkabilirim?
1 Eylül-30 Haziran ve 1 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde iki dönem hizmet vermektedir. Bunun

dışındaki kalışlar için hostelin o dönemki ücretleri uygulanır.
Dışarıdan yemek sipariş edebiliyor muyum?
Evet, yemek siparişi verdiğiniz takdirde, siparişiniz vardığında resepsiyon odanıza arayarak sizi

bilgilendirecektir.

