


Profesyonellerin Seçimi...



Bölgede en kaliteli hizmeti sunan Suhan Kapadokya; 
konforlu, şık ve üstün teknolojiyle donatılmış konferans 
ve toplantı salonlarıyla iş dünyasının ihtiyaçlarını da en iyi 
şekilde karşılar. 

Özenli ve işinde uzman ekibi;v sunar. Toplantı ve 
seminerleriniz modern bir atmosferde, çok özel hizmetlerle 
gerçekleşir.

Akademik kongre ve konferanslar, seminerler ve bunun gibi 
organizasyonlarınız uluslararası standartlarda düzenlenir.

Suhan Kapadokya’da iş hayatı da kendine önemli bir yer 
bulur. Şık ve prestijli mekanlarda, son teknolojik olanaklara 
sahip salonlarda, kusursuz hizmetin sunulduğu toplantılar 
işinize artı değer katar. Daha fazla bilgi için talebinizi lütfen 
sales@suhankapadokya.com e-mail adresine iletiniz.

İş yapmanın keyfine varın...



Venessa&
Toplantı Salonları

Quenasa

Butik toplantılar için özel olarak tasarlanmış iki salonumuz 
Venessa ve Quenasa maksimum 70 kişilik organizasyon, 
toplantı ve lansmanlar grupları için Avrupa standartlarında 
organizasyon yapma yeteneği sunmaktadır. 

Kendine özel bağımsız fuaye alanı, asansör ve merdiven ile 
ulaşılabilen salonlarımız özel kullanım en uygun alanlardır.



Venessa
Toplantı Salonları

Quenasa
Suhan Kapadokya deneyimli ve profesyonel 
ekibi ve ileri teknolojik ekipmanları ile  büyük 
kongrelerden, lansmanlar, defileler ve galalara 
kadar tüm organizasyonlara  mükemmel bir 

şekilde  ev sahipliği yapmaktadır.



Venessa&
Toplantı Salonları

Quenasa



Zuwinasa

Kubbe tasarımlı konsept bir mekan 

Düğün, Gala Yemekleri ve Toplantılarınız 
için  vazgeçemeyeceğiniz bir mekan



Zuwinasa



Zuwinasa
Her davetin ayrı bir üstün hizmet anlayışı gerektirdiğine inanan ve misafir memnuniyetini en ön planda 

tutanSuhan Kapadokya sıra dışı menülerden müzik organizasyonuna, masa süslemesine kadar mükemmel bir 
davetin gereksinimi olan tüm detayları geniş bir yelpazede davet sahiplerine sunmaktadır. 150 kişiye kadar 

misafirlerinizin en iyi şekilde ağırlanabildiği mekanımızda her bütçeye hitap eden kokteyl ve ziyafet menüleri 
ile sizi de bu lezzet keşfine davet ediyoruz.



Uluslararası sempozyumlardan marka lansmanlarına, 
özel iş toplantılarından butik eğitimlere kadar
 tüm etkinliklerde, kusursuz bir hizmet sunan 

Suhan Kapadokya’da  organizasyonlarınıza şıklık katın.



convention
cappadocia

Büyük ve Görkemli Toplantılarınız için
Kapadokya’nın Göz Bebeği

KAPADOKYA BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK TOPLANTI SALONU



convention
cappadocia

KAPADOKYA BÖLGESİ’NİN EN DONANIMLI TOPLANTI SALONU



convention
cappadocia

Yeni salonumuz “Convention Cappadocia”yı yeni bir bakış açısı ile tasarladık.
Kapadokya bölgesi’nde bulunan büyük, kapsamlı ve sütunsuz 

550 m2’lik alana sahip tek salon olma özelliğini koruyan Convention Cappadocia 
 konferans, toplantı, bayi toplantısı, panel, workshop ve farklı kurumsal etkinliklerde

 daima en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor...

KAPADOKYA BÖLGESİ’NİN EN DONANIMLI TOPLANTI SALONU
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cappadocia
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SALONLAR
MEETING ROOMS

GENİŞLİK 
(WIDTH)

UZUNLUK 
(LENGTH)

YÜKSEKLİK
(HEIGHT)

ALAN
(AREA) m²

U DÜZEN 
(U SHAPE) Pax

TİYATRO
(THEATER) PAX

SINIF
(CLASSROOM) 

PAX

KOKTEYL
(COCKTAIL) PAX

GALA
(DINNER) PAX

VENESSA 5.80 mt 14.00 mt 2.50 mt 81 m2 35 60 50 --- 60
QUENASA 5.70 mt 16.50 mt 2.50 mt 95 m2 40 70 60 --- 40
ZUWINASA --- --- 2 - 7 mt 200 m2 80 170 150 250 150
CONVENTION CAPPADOCIA 13,30 mt 40,00 mt 2.90 mt 532 m2 200 550 450 600 370




