
Anadolu Salonu (2. Kat)
* Gün ışığı,
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı  
 3 adet barkovizyon ve 3 adet otomatik perde, 
* Profesyonel tonmaister donanımı ve tonmaister teknik alanı
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı,
* Fuayelerde müzik yayını / ses sistemi 
* Yüksek hızlı Ethernet WIFI bağlantısı (30 Mbps) 
* Ses ve görsel sunumlar için altyapı desteği 
* LCD üzerinden görsel yönlendirme ekranı
* Projeksiyon desteği 
* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz salon
* Ankara’nın en geniş ve ferah fuaye alanına  
 (950 m2) sahip toplantı salonu.

Karadeniz (2. Kat)
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı 
* Barkovizyon ve 3 adet motorlu perde 
* Profesyonel tonmaister donanımı 
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı 
* Salon ve fuayelerde müzik yayını / ses sistemi 
* Yüksek hızlı Ethernet WIFI bağlantısı (30 Mbps) 
* Kendi hazırlama mutfağı ve servis alanı
* Ses ve görsel sunumlar için altyapı desteği 
* LCD üzerinden görsel yönlendirme ekranı 
* Projeksiyon desteği 
* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz salon
* Ankara’nın en geniş ve ferah fuaye alanına  
 (950 m2) sahip toplantı salonu.

Toplantı Planlama Rehberi
Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No: 78/A 06930 Ankara-TÜRKİYE
T +90 312 508 10 10 . F +90 312 508 10 11 theankarahotel.com

2. KAT SALONLARI



The Ankara Hotel; toplantılarınıza değer katarak, sıradanlıktan 
kurtarmak için, günümüz ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış toplantı 
salonlarında, sizlere tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik donanımlarıyla 
hizmet veriyor. Ankara’da iş ve siyaset dünyasının kalbinde yer alan 
The Ankara Otel, 5 kişiden 1000 kişiye kadar tüm kongre ve toplantı 
organizasyonlarınız için eşsiz bir ortam sunuyor.

11 farklı kullanım alanına sahip 5 toplantı salonumuz yüksek tavanlı, 
kolonsuz, konforlu bir mimariyle; talep ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
dekore edilebiliyor, dilerseniz bölünüp, birleştirilebiliyor.

1475 m2 alana sahip ve toplantı salonlarıyla aynı büyüklükteki fuaye 
alanlarımız, toplantı öncesi ve toplantı aralarında dinlenebilmeniz için 
size ferah alanlar sunuyor.

Bunun yanında Ankara manzaralı geniş terasımız ise toplantı ve 
etkinliklerini açık havada gerçekleştirmek isteyenlere hizmet veriyor. 

Ankara manzaralı geniş terasımız ise toplantı ve etkinliklerini açık 
havada gerçekleştirmek isteyenlere hizmet veriyor. İş seyahatlerinizin 
yorgunluğunu atmak, yeni güne dinlenerek, zinde bir şekilde uyanmanızı 
sağlamak için ince düşünülmüş detaylar ve rahatlığı ön planda tutan
dekorasyonuyla odalarımız, konuklarına özel ilgi ve hizmet sunuyor.

Standart
99
30 m2 

Superior
31
45 m2 

Suit
3
80 m2

Engelli
1
30 m2

1. KAT SALONLARIKAT PLANLARI

1. KAT

2. KAT

Marmara Salonu (1. Kat)
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı 
* Barkovizyon ve perde 
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380V elektrik akımı 
* Salon ve fuayelerde müzik yayını /ses sistemi 
* Yüksek hızlı Ethernet WIFI bağlantısı (30 Mbps) 
* Ses ve görsel sunumlar için alt yapı desteği 
* LCD üzerinden görsel yönlendirme ekranı
* 2 cephede projeksiyon desteği 
* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz Ankara’nın  
 en geniş ve ferah fuaye alanına (550 m2) sahip toplantı salonu.

Ege Salonu (1. Kat)
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı 
* Barkovizyon ve 3 adet motorlu perde 
* Profesyonel tonmaister donanımı 
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı 
* Salon ve fuayelerde müzik yayını / ses sistemi 
* Yüksek hızlı Ethernet WIFI bağlantısı (30 Mbps) 
* Kendi hazırlama mutfağı ve servis alanı
* Ses ve görsel sunumlar için altyapı desteği 
* LCD üzerinden görsel yönlendirme ekranı
* 2 cephede projeksiyon desteği 
* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz salon
* Ankara’nın en geniş ve ferah fuaye alanına  
 (550 m2) sahip toplantı salonu.

Akdeniz Salonu (1. Kat)
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı 
* Barkovizyon ve 3 adet motorlu perde 
* Profesyonel tonmaister donanımı 
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı 
* Salon ve fuayelerde müzik yayını / ses sistemi 
* Yüksek hızlı Ethernet WIFI bağlantısı (30 Mbps) 
* Kendi hazırlama mutfağı ve servis alanı
* Ses ve görsel sunumlar için altyapı desteği 
* LCD üzerinden görsel yönlendirme ekranı
* Projeksiyon desteği 
* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz salon
* Ankara’nın en geniş ve ferah fuaye alanına  
 (550 m2) sahip toplantı salonu.
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TOPLANTI SALONLARI 
KAPASİTE TABLOSU

Salonlar M2 Tavan Tiyatro Sınıf U Masa Kokteyl Gala 
Anadolu 750 6 1000 500 100 1000 600
Anadolu 1 250 6 200 135 40 200 160
Anadolu 2 250 6 200 135 40 200 160
Anadolu 3 250 6 200 115 40 200 160
Marmara 240 4 220 130 65 200 160

Marmara 1 80 4 75 40 24 50 40
Marmara 2 80 4 75 40 24 50 40
Marmara 3 80 4 75 40 24 50 40
Ege 160 4 130 90 40 150 90
Ege 1 80 4 75 40 24 50 40
Ege 2 80 4 75 40 24 50 40
Akdeniz 80 4 75 40 24 50 40
Karadeniz 35 2,7 30 20 15 X X
Seyir Teras 240 X X X X 200 150

Keyif Veren 
Başarılı Toplantılar
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* Barkovizyon ve 3 adet motorlu perde 
* Profesyonel tonmaister donanımı 
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* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı 
* Barkovizyon ve 3 adet motorlu perde 
* Profesyonel tonmaister donanımı 
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı 
* Salon ve fuayelerde müzik yayını / ses sistemi 
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Anadolu Salonu (2. Kat)
* Gün ışığı,
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı  
 3 adet barkovizyon ve 3 adet otomatik perde, 
* Profesyonel tonmaister donanımı ve tonmaister teknik alanı
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı,
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* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz salon
* Ankara’nın en geniş ve ferah fuaye alanına  
 (950 m2) sahip toplantı salonu.

Karadeniz (2. Kat)
* Yüksek tavanlı ve son teknoloji donanımlı 
* Barkovizyon ve 3 adet motorlu perde 
* Profesyonel tonmaister donanımı 
* Teknik servis desteği 
* 220v ve 380v elektrik akımı 
* Salon ve fuayelerde müzik yayını / ses sistemi 
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* LCD üzerinden görsel yönlendirme ekranı 
* Projeksiyon desteği 
* AVM ve şehir manzarasını aynı anda görebileceğiniz salon
* Ankara’nın en geniş ve ferah fuaye alanına  
 (950 m2) sahip toplantı salonu.
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