
10,900,001یک تختهارومیه
15,000,003دوتختهارومیه
18,000,004سه تختهارومیه

21,000,002سوئیت دوتختهارومیه

3,000,002سرویس اضافهارومیه
6,238,535دوتختهخوی

10,091,746سوئیت دوتختهخوی

1,559,635سرویس اضافهخوی
6,180,333دوتختهزنجان

8,318,184سوئیت سه تختهزنجان

1,495,001سرویس اضافهزنجان
3,100,002دوتختهجلفا
5,500,003سویت سه تختهجلفا

7,800,004سویت چهارتختهجلفا

1,000,001سرویس اضافهجلفا
4,560,001یک تختهماکو
6,280,003دوتختهماکو
10,000,003سوئیت سه تختهماکو

11,600,005سوئیت چهار تختهماکو

1,600,001سرویس اضافیماکو
4,400,002دو تختهمرند

7,150,003سوئیت سه تختهمرند

1,300,001سرویس اضافهمرند
2,700,001یک تختهسراب
3,500,002دوتختهسراب
4,700,004سه تختهسراب

5,963,307سوئیت سه تختهسراب

1,000,001سرویس اضافهسراب
6,591,002دو تخته معمولیتبریز
8,281,002دوتخته لوکستبریز

8,957,002سوئیت دوتختهتبریز

1,690,001سرویس اضافهتبریز
6,880,736دو تختهسنندج
8,880,737سه تختهسنندج
10,091,746سوئیت سه تختهسنندج
12,385,325سوئیت یک خوابه چهارتخته سنندج
13,761,472سوئیت دو خوابه چهارتخته سنندج

15,596,334ویال دو خوابه چهار تختهسنندج

1,925,689سرویس اضافهسنندج
5,801,753سه تخته رو به دریاچهمریوان
5,801,753سه تخته رو به جنگلمریوان
6,560,754چهارتخته رو به دریاچهمریوان
6,560,754چهارتخته رو به جنگلمریوان

7,929,255پنج تخته رو به جنگلمریوان

1,368,501سرویس اضافهمریوان

جمع نرخ بردنوع اتاقنام واحد

نرخنامه گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی

ستاره هتل
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جمع نرخ بردنوع اتاقنام واحد ستاره هتل
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5,980,003دو تختهعلیصدر 
7,935,004سه تختهعلیصدر 

9,890,005چهارتختهعلیصدر 

1,955,001سرویس اضافهعلیصدر 

5,456,144**سه تخته میناب 

961,742سرویس اضافهمیناب 
6,000,002 دو تختهزاهدان
7,170,004 سه تختهزاهدان
9,000,005ویال دوخوابه چهارتختهزاهدان

5,100,003کومه دوتختهزاهدان

1,500,001سرویس اضافهزاهدان
10,426,288دو تختهکرمان
13,281,544سه تختهکرمان
19,894,683سوئیت یک خوابه سه تختهکرمان

22,749,941سوئیت دو خوابه چهارتختهکرمان

2,855,256سرویس اضافهکرمان
5,408,003دو تخته2 کرمان شعبه 
6,692,403سه تخته2 کرمان شعبه 

7,943,006سوئیت چهارتخته2 کرمان شعبه 

1,267,501سرویس اضافه2 کرمان شعبه 
3,853,203دو تختهبم
5,746,004سه تختهبم
6,776,904چهار تختهبم

10,985,005رویال سوئیت چهارتختهبم

1,030,902سرویس اضافهبم
3,227,902دو تختهماهان
4,072,904سه تختهماهان

5,171,404سوئیت دو خوابه چهار تختهماهان

845,001سرویس اضافهماهان
4,985,501یک تختهسیرجان
8,010,602دو تختهسیرجان
10,156,904سه تخته سیرجان

13,000,005سوئیت چهارتختهسیرجان

2,146,301سرویس اضافهسیرجان
2,687,100یک تختهرفسنجان
4,072,902دو تختهرفسنجان
5,103,803سه تختهرفسنجان

6,134,703چهارتختهرفسنجان

1,030,900سرویس اضافهرفسنجان
6,380,002دو تختهبیرجند
8,000,004سه تختهبیرجند
10,470,005چهار تخته بیرجند

9,580,002سوئیت دوتخته بیرجند

1,460,001سرویس اضافهبیرجند
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جمع نرخ بردنوع اتاقنام واحد ستاره هتل
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9,556,503دوتختهیزد
18,365,504سوئیت سه تخته یزد
13,455,004سه تختهیزد

19,113,005سوئیت چهار تختهیزد

2,472,501سرویس اضافهیزد
3,550,003دو تختهگلپایگان

4,730,004سه تختهگلپایگان

1,180,001سرویس اضافهگلپایگان
5,220,002اتاق دوتختهنائین

5,220,002سوئیت دوبلکس دوتختهنائین

1,620,002سرویس اضافهنائین
2,752,296دو تختهشهرکرد
3,440,371سه تختهشهرکرد

4,357,804چهار تختهشهرکرد

917,432سرویس اضافهشهرکرد
3,248,002سوئیت دو تختهخرم آباد
5,040,005سوئیت دو خوابه چهارتختهخرم آباد

4,229,360سوئیت یک خوابه دوتختهخرم آباد

1,120,001سرویس اضافهخرم آباد
2,520,002دو تختهالیگودرز
3,150,004سه تختهالیگودرز
3,623,858سوئیت چهارتختهالیگودرز

4,483,950رویال سوئیت چهارتختهالیگودرز

787,157سرویس اضافهالیگودرز
8,785,403دو تختهدیزین
11,052,603سه تختهدیزین
17,570,805چهار تختهدیزین
21,991,849هفت تخته دیزین

24,372,406رویال سوئیت پنج تختهدیزین

2,210,521سرویس اضافهدیزین
11,554,002دوتختهمیگون
16,023,005سوئیت  چهار تختهمیگون
18,900,605ویال یک خوابه چهارتختهمیگون
21,582,005ویالی دوبلکس چهارتختهمیگون

17,483,602رویال سوئیت چهارتختهمیگون

3,062,901سرویس اضافهمیگون
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جمع نرخ بردنوع اتاقنام واحد ستاره هتل
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5,250,001یک تختهشمشک
7,440,002دو تخته شمشک
10,910,006سوئیت چهار تختهشمشک

21,160,005رویال سوئیت چهار تختهشمشک

1,700,001سرویس اضافهشمشک
7,311,929دو تختهالهیجان
11,908,259سوئیت دوتختهالهیجان
15,266,061سوئیت دو خوابه چهارتختهالهیجان

17,706,429سوئیت دو خوابه پنج تخته الهیجان

2,293,580سرویس اضافهالهیجان
6,247,677دوتخته رو به دریاانزلی
5,502,247دوتخته پشت به دریاانزلی
12,335,388کانکت رو به دریاانزلی

10,865,458کانکت پشت به دریاانزلی

1,563,231سرویس اضافهانزلی
6,422,753دو تختهآستارا
12,512,005سوئیت چهارتختهآستارا

13,731,005سوئیت دو خوابه چهارتختهآستارا

1,874,501سرویس اضافهآستارا
5,590,003دو تختهشیراز
9,880,002سوئیت یک خوابه دو تختهشیراز
7,280,004اتاق جونیور سه تختهشیراز

13,260,004سوئیت دوبلکس سه تختهشیراز

1,690,001سرویس اضافهشیراز
5,400,202سوئیت دوتختهفسا

3,071,902دوتختهفسا

838,501سرویس اضافهفسا
4,464,202دوتختهالرستان

13,778,702سوئیت دوتختهالرستان

1,294,801سرویس اضافهالرستان

3,071,902**دوتختهفیروزآباد

838,501سرویس اضافهفیروزآباد
10,250,503ویالی یک خوابه سه تختهتخت جمشید

4,462,903کلبه دو تختهتخت جمشید

1,044,802سرویس اضافهتخت جمشید
3,779,820سوئیت لوکس سه تختهیاسوج

3,137,617رویال سوئیت دوتختهیاسوج

642,203سرویس اضافهیاسوج
5,000,002دو تختهدلوار بوشهر
9,857,799سوئیت لوکس دو تختهدلوار بوشهر
10,967,142سوئیت چهار تختهدلوار بوشهر
6,500,003سه تختهدلوار بوشهر

7,304,589سوئیت دوتختهدلوار بوشهر

1,500,001سرویس اضافهدلوار بوشهر
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جمع نرخ بردنوع اتاقنام واحد ستاره هتل
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5,044,188دو تختهبسطام
6,283,838سه تختهبسطام
6,977,068سوئیت سه تختهبسطام
7,752,135سوئیت رویال سه تخته بسطام

5,736,698سوئیت دوتختهبسطام

1,239,651سرویس اضافهبسطام
5,044,188دو تختهسمنان
6,283,838سه تختهسمنان

8,073,400سوئیت چهارتختهسمنان

1,239,651سرویس اضافهسمنان
4,011,815دو تختهدامغان 
5,028,141سه تختهدامغان 

8,023,627سوئیت دو خوابه چهار تختهدامغان 

1,016,326سرویس اضافهدامغان 
4,011,815دو تختهشاهرود
5,028,141سه تختهشاهرود

8,023,627سوئیت دوخوابه چهار تختهشاهرود

1,016,326سرویس اضافهشاهرود
6,630,002دوتختهگرگان
13,832,004کلبه سوئیت دوخوابه چهار تختهگرگان
11,920,002سوئیت یک خوابه دو تختهگرگان
13,832,005سوئیت دوخوابه چهارتختهگرگان
11,920,003کلبه یک خوابه سه تختهگرگان
6,630,002کلبه دوتختهگرگان
1,898,002سرویس اضافهگرگان
17,550,001ویال دوخوابه پنج تختهخزرشهر
22,800,000ویال سه خوابه شش تختهخزرشهر
22,800,000ویالی سه خوابه شش تخته لوکسخزرشهر
22,800,000ویالی سه خوابه هشت تختهخزرشهر
22,800,000ویالی سه خوابه هفت تختهخزرشهر
1,750,001سرویس اضافهخزرشهر

4,378,531کلبه سه تختهچالوس

5,242,901کومه چهارتختهچالوس
7,736,275سوئیت لوکس چهار تختهچالوس
11,449,360ویالی دوخوابه پنج تختهچالوس
10,584,991ویالبی دوخوابه چهار تختهچالوس
9,139,650ویالی یک خوابه سه تختهچالوس
4,378,531سوئیت دوتخته ویژهچالوس
4,744,090سوئیت لوکس دوتختهچالوس
5,242,901سوئیت لوکس سه تختهچالوس
870,033سرویس اضافهچالوس
6,550,000دوتختهچلندر
19,000,000ویالی دوخوابه پنج تخته لوکسچلندر
13,000,000ویالی یک خوابه سه تختهچلندر
16,000,001ویالی دوخوابه چهار تختهچلندر
14,000,000سوئیت لوکس چهارتختهچلندر
17,560,500ویالی دو خوابه پنج تختهچلندر
1,260,000سرویس اضافهچلندر

**

.با توجه به آغاز سال جدید و احتمال تغییر نرخ های فوق در برخی از هتل ها،لطفا جهت دریافت نرخ های بروزرسانی شده با هتل مربوطه تماس حاصل فرمائید
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