
عادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژهعادیویژه

یک تختهارومیه

دوتختهارومیه

سه تختهارومیه

سوئیت دوتختهارومیه

سرویس اضافهارومیه

دو تختهالیگودرز

سه تختهالیگودرز

سوئیت چهارتختهالیگودرز

رویال سوئیت چهارتختهالیگودرز

سرویس اضافهالیگودرز

دوتخته رو به دریاانزلی

دوتخته پشت به دریاانزلی

کانکت رو به دریاانزلی

کانکت پشت به دریاانزلی

سرویس اضافهانزلی

دو تختهآستارا

سوئیت چهارتختهآستارا

سوئیت دو خوابه چهارتختهآستارا

سرویس اضافهآستارا

دو تختهبسطام

سه تختهبسطام

سوئیت سه تختهبسطام

سوئیت رویال سه تخته بسطام

سوئیت دوتختهبسطام

سرویس اضافهبسطام

دو تختهبم

سه تختهبم

چهار تختهبم

رویال سوئیت چهارتختهبم

سرویس اضافهبم

دو تختهبیرجند

سه تختهبیرجند

چهار تخته بیرجند

سوئیت دوتخته بیرجند

سرویس اضافهبیرجند

ویالی یک خوابه سه تختهتخت جمشید

کلبه دو تختهتخت جمشید

سرویس اضافهتخت جمشید

دوتختهجلفا

سویت سه تختهجلفا

سویت چهارتختهجلفا

سرویس اضافهجلفا

گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
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کلبه سه تختهچالوس

کومه چهارتختهچالوس

سوئیت لوکس چهار تختهچالوس

ویالی دوخوابه پنج تختهچالوس

ویالبی دوخوابه چهار تختهچالوس

ویالی یک خوابه سه تختهچالوس

سوئیت دوتخته ویژهچالوس

سوئیت لوکس دوتختهچالوس

سوئیت لوکس سه تختهچالوس

سرویس اضافهچالوس

دوتختهچلندر

کلبه سه تختهچلندر

کومه سه تختهچلندر

ویالی دوخوابه چهارتخته لوکسچلندر

ویالی یک خوابه سه تختهچلندر

ویالی دوخوابه چهار تختهچلندر

سوئیت لوکس سه تختهچلندر

سرویس اضافهچلندر

سوئیت دو تختهخرم آباد

سوئیت دو خوابه چهارتختهخرم آباد

سوئیت یک خوابه دوتختهخرم آباد

سرویس اضافهخرم آباد

ویال دوخوابه پنج تختهخزرشهر

ویال سه خوابه شش تختهخزرشهر

ویالی سه خوابه شش تخته لوکسخزرشهر

ویالی سه خوابه هشت تختهخزرشهر

ویالی سه خوابه هفت تختهخزرشهر

سرویس اضافهخزرشهر

دوتختهخوی

سوئیت دوتختهخوی

سرویس اضافهخوی

دو تختهدامغان 

سه تختهدامغان 

سوئیت دو خوابه چهار تختهدامغان 

سرویس اضافهدامغان 

دو تختهدلوار بوشهر

سوئیت لوکس دو تختهدلوار بوشهر

سوئیت چهار تختهدلوار بوشهر

سه تختهدلوار بوشهر

سوئیت دوتختهدلوار بوشهر

سرویس اضافهدلوار بوشهر

دو تختهدیزین

سه تختهدیزین

چهار تختهدیزین

هفت تخته دیزین

رویال سوئیت پنج تختهدیزین

سرویس اضافهدیزین
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یک تختهرفسنجان

دو تختهرفسنجان

سه تختهرفسنجان

چهارتختهرفسنجان

سرویس اضافهرفسنجان

 دو تختهزاهدان

 سه تختهزاهدان

ویال دوخوابه چهارتختهزاهدان

کومه دوتختهزاهدان

سرویس اضافهزاهدان

دوتختهزنجان

سوئیت سه تختهزنجان

سرویس اضافهزنجان

یک تختهسراب

دوتختهسراب

سه تختهسراب

سوئیت سه تختهسراب

سرویس اضافهسراب

دو تختهسمنان

سه تختهسمنان

سوئیت چهارتختهسمنان

سرویس اضافهسمنان

دو تختهسنندج

سه تختهسنندج

سوئیت سه تختهسنندج

سوئیت یک خوابه چهارتخته سنندج

سوئیت دو خوابه چهارتخته سنندج

ویال دو خوابه چهار تختهسنندج

سرویس اضافهسنندج

یک تختهسیرجان

دو تختهسیرجان

سه تخته سیرجان

سوئیت چهارتختهسیرجان

سرویس اضافهسیرجان

دو تختهشاهرود

سه تختهشاهرود

سوئیت دوخوابه چهار تختهشاهرود

سرویس اضافهشاهرود

یک تختهشمشک

دو تخته شمشک

سوئیت چهار تختهشمشک

رویال سوئیت چهار تختهشمشک

سرویس اضافهشمشک

دو تختهشهرکرد

سه تختهشهرکرد

چهار تختهشهرکرد

سرویس اضافهشهرکرد
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دو تختهشیراز

سوئیت یک خوابه دو تختهشیراز

اتاق جونیور سه تختهشیراز

سوئیت دوبلکس سه تختهشیراز

سرویس اضافهشیراز

دو تختهعلیصدر 

سه تختهعلیصدر 

چهارتختهعلیصدر 

سرویس اضافهعلیصدر 

سوئیت دوتختهفسا

دوتختهفسا

سرویس اضافهفسا

%27%11%25%11%27%11%24%11%21%10%20%10%14%10%16%11%17%10%22%11%18%11%17%11%11%9دوتختهفیروزآباد

سرویس اضافهفیروزآباد

دو تختهکرمان

سه تختهکرمان

سوئیت یک خوابه سه تختهکرمان

سوئیت دو خوابه چهارتختهکرمان

سرویس اضافهکرمان

دوتختهگرگان

رویال سوئیت چهار تختهگرگان

کلبه سوئیت رویال دوخوابه سه تختهگرگان

سوئیت یک خوابه دو تختهگرگان

سوئیت دوخوابه چهارتختهگرگان

کلبه سوئیت یک خوابه دوتختهگرگان

کلبه یک خوابه سه تختهگرگان

کلبه دوتختهگرگان

سرویس اضافهگرگان

دو تختهگلپایگان

سه تختهگلپایگان

سرویس اضافهگلپایگان

دوتختهالرستان

سوئیت دوتختهالرستان

سرویس اضافهالرستان

دو تختهالهیجان

سوئیت دوتختهالهیجان

سوئیت دو خوابه چهارتختهالهیجان

سوئیت دو خوابه پنج تخته الهیجان

سرویس اضافهالهیجان

یک تختهماکو

دوتختهماکو

سوئیت سه تختهماکو

سوئیت چهار تختهماکو

سرویس اضافیماکو

دو تختهماهان

سه تختهماهان

سوئیت دو خوابه چهار تختهماهان

%0سرویس اضافهماهان
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دو تختهمرند

سوئیت سه تختهمرند

سرویس اضافهمرند

سه تخته رو به دریاچهمریوان

سه تخته رو به جنگلمریوان

چهارتخته رو به دریاچهمریوان

چهارتخته رو به جنگلمریوان

پنج تخته رو به جنگلمریوان

سرویس اضافهمریوان

دوتختهمیگون

سوئیت  چهار تختهمیگون

ویال یک خوابه چهارتختهمیگون

ویالی دوبلکس چهارتختهمیگون

رویال سوئیت چهارتختهمیگون

سرویس اضافهمیگون

%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%20%20%10%10سه تخته میناب 

سرویس اضافهمیناب 

اتاق دوتختهنائین

سوئیت دوبلکس دوتختهنائین

سرویس اضافهنائین

سوئیت لوکس سه تختهیاسوج

رویال سوئیت دوتختهیاسوج

سرویس اضافهیاسوج

دوتختهیزد

سوئیت سه تخته یزد

سه تختهیزد

سوئیت چهار تختهیزد

سرویس اضافهیزد

دو تخته معمولیتبریز

دوتخته لوکستبریز

سوئیت دوتختهتبریز

سرویس اضافهتبریز

دو تخته2 کرمان شعبه 

سه تخته2 کرمان شعبه 

سوئیت چهارتخته2 کرمان شعبه 

سرویس اضافه2 کرمان شعبه 

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