تَس اسٍپب
ایتبلیب ،سَئیس ،فشاًسِ
تَس  8ضب اسٍپب بب پشٍاص هبّبى ٍیظُ  17آببى
هذت البهت3:ضب هیالى (وَهَ-لَگبًَ) 1 ،ضب ًٍیض 4 ،ضب پبسیس
دسجِ ّتل

ًبم ّتل

ّش ًفش دس اتبق 2

ّش ًفش دس اتبق 1

 6تب  12سبل

 2تب  6سبل

تختِ

تختِ

بب تخت

بذٍى تخت

ANTARES HOTEL CONCORDE
STANDARD

HOTEL SANTA MARINA

8,800,000

STANDARD

11,950,000

7,950,000

5,950,000

HOTEL PULLMAN LA DEFENSE
STANDARD

خذهبت تَس:
بلیظ سفت ٍ بشگطت بب پشٍاص هبّبى بِ صَست هستمین (سفت اص هیالى ٍ بشگطت اص پبسیس) ،بلیظ پشٍاص داخلی اص ًٍیض بِ پبسیس ،البهت دس ّتل ّبی  5 ٍ 4ستبسُ تبپ دس اتبق ّبی
دٍ ًفشُ ،صبحبًِ وبهل ،دیذاس اص جبربِ ّبی گشدضگشی ضْشّب عبك بشًبهِ تَس ،پشداخت ٍسٍدیِ هحل ّبی هَسد ببصدیذ عبك بشًبهِ تَس ،پشداخت عَاسض فشٍدگبُ ّب بِ ّتل ّب ٍ
ببلعىس ٍ عَاسض فشٍدگبُ ّبی خبسج اص وطَسّ ،وشاّی ساٌّوبی ایشاًی ٍ هحلی دس سٍصّبی گطت ،اخز ٍیضای تَسیستی ،بیوِ هسبفشتی تب سمف  50،000یَسٍ

بشًبهِ گطت ّب:
سٍص اٍل :پشٍاص بِ هیالى بب پشٍاص هستمین هبّبى ٍ پزیشش دس ّتل
سٍص دٍم :گطت وبهل ضْش هیالى سپس ببصدیذ اص ولیسبی دٍهَ بب ّوشاّی ساٌّوبی هحلی ٍ فبسسی صببى
سٍص سَم :گطت وبهل ضْش وَهَ ٍ لَگبًَ دس وطَس سَئیس ،ببصگطت بِ هیالى ٍ البهت دس ّتل
سٍص چْبسم :سفش صهیٌی اص هیالى بِ ًٍیض (حذٍد  2.5سبعت) ٍ اًتمبل بِ ّتل
سٍص پٌجن :گطت ضْش ًٍیض بب ّوشاّی ساٌّوبی هحلی ٍ فبسسی صببى ،اًتمبل بِ فشٍدگبُ ًٍیض ٍ پشٍاص بِ پبسیس
سٍص ضطن :گطت ضْش پبسیس ٍ توبضبی بشج ایفل ،هَصُ لٍَس ٍّ ...وشاُ بب ساٌّوبی هحلی ٍ فبسسی صببى
سٍص ّفتن :گطت ضْش پبسیس ٍ ببصدیذ اص وبخ ٍسسبی بب ساٌّوبی هحلی ٍ فبسسی صببى
سٍص ّطتن :گطت اختیبسی (سٍص دس اختیبس)
سٍص ًْن :بعذ اص صبحبًِ حضَس دس البی ،حشوت بِ سوت فشٍدگبُ ٍ پشٍاص بِ تْشاى

تَضیحبت:
لببل تَجِ است وِ ّضیٌِ تَسّبی اختیبسی ٍ دیگش هَاسدی وِ روش ًطذُ بش عْذُ هسبفش هی ببضذ
حذالل صهبى دسیبفت ٍیضا یه هبُ هی ببضذ
دس ضشایظ اضغشاسی احتوبل جببجبیی ّتل ّب بِ ّتلی بب دسجِ ٍ ویفیت هطببِ ٍجَد داسد
تعییي صٌذلی دس َّاپیوب تٌْب بِ عْذُ خغَط َّاپیوبیی بَدُ ٍ آطاًس ًبدیب پشٍاص دس تعییي ،تغییش ٍ جببجبیی آى ًمطی ًخَاّذ داضت
دس صَست افضایص ًشخ بلیظ اص عشف خغَط َّاپیوبیی تفبٍت آى اص هسبفش دسیبفت خَاّذ ضذ
بشًبهِ ّبی فَق بش عبك بشًبهِ اٍلیِ وبسگضاس تْیِ ٍ تٌظین ضذُ است وِ بب تَجِ بِ ضشایظ احتوبل جببجبیی ،حزف ٍ یب اضبفِ ضذى گطت ّب ٍ تغییش دس پشٍاصّبی داخلی ٍ ّتل ّب
ٍجَد داسد
ًشخ وَدن صیش  2سبل  800،000تَهبى هی ببضذ
هسئَلیت وٌتشل پبسپَست اص بببت هوٌَعیت خشٍج اص وطَس بِ عْذُ هسبفش هی ببضذ
تْشاى 7:05

هیالى 10:05

پبسیس 11:50

تْشاى 19:45

