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 نام هتل

 

 تلفن

 )ريال( بها به ازاي يك شب

 سوئیت اتاق چهار تخته اتاق سه تخته اتاق دو تخته اتاق يك تخته

 ***هتل صفائیه **
 )نزدیک نمایشگاه( % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

51-01203253-301 
 333/133/7جدید /

 333/133/0قدیم /

/333/333/52 

/333/233/53 

 تخت اضافه

/333/133/2 

--- 

--- 

 333/333/20جدید/

 333/333/51باغ /

 هتل الله ****

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

00221326-301 /333/001/1 /133/110/6 
تخت اضافه 

/333/111/52 
/133/106/52 /333/722/50 

 هتل پارسیان ***

 % تخفيف03

 )مبلغ قبل از تخفيف(

01212555-301 /333/533/7 /333/713/7 

 تخت اضافه

/333/313/2 

 

--- --- 

 هتل مهر ***

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

00030303-301 

00227233-301 

36502720113 

/333/523/7 /333/523/52 /333/773/51 /333/003/21 
VIP 

/333/660/0 

 هتل تهراني ****

 % تخفيف03

 )مبلغ قبل از تخفيف(

07251156-301 

 

/333/373/0 

 

/333/033/53 /333/233/50 /333/133/50 /333/553/57 

 مشيرالممالک **** باغ هتل

 
01206700-301 /333/033/0 

/333/513/52 

 بعد از تخفيف:

/333/033/6 

/333/103/22 

 :فيبعد از تخف

/333/333/51 

/333/333/02 

 :فيبعد از تخف

/333/333/51 

--- 

 هتل كاروان ***

 % تخفيف01

 (66با تعرفه سال )

07253155-301 

36502110531 
/333/013/2 /333/203/2 /333/003/1 /333/133/0 --- 

 هتل مليكا **

 )مبلغ بعد از تخفيف(
01201335-301 /333/133/2 /333/33/2 /333/333/1 /333/333/0 --- 

 هتل روشن **

 % تخفيف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

00202201-301 

36500115131 
/333/513/2 /333/133/2 /333/013/0 /333/333/2 --- 

 

 مهمانسراي فرهنگيان **

 

0-01213323-301 

 2داخلي 
--- /333/103/2 /333/203/0 /333/523/2 --- 

 هتل اديب الممالك **

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

00273130-301 

 
/333/133/2 /333/333/2 /333/133/1 /333/133/0 /333/333/1 
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 هتل جهانگردي ***

 )مبلغ قبل از تخفيف( % تخفيف03
03-00226521-301 --- /333/103/6 /333/213/50 --- /333/333/56 

 --- --- 333/103/25/ 333/513/52/ 333/073/1/ 301-00226233-7 هتل داد ****

 هتل اطلس **

 % تخفيف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

0-07227533 -301 /333/133/2 /133/202/1 /333/503/7 
/333/133/53 

 نج تخته()پ
/333/333/51 

هتل رستوران سنتي مظفر 

 % تخفيف23 ***

 )مبلغ قبل از تخفيف(

1-00227672-301 

/333/103/2 

 بعد از تخفيف:

/333/633/0 

/333/733/7 

 بعد از تخفيف:

/333/633/0 

/333/773/6 

 بعد از تخفيف:

/333/233/1 

/333/033/50 

 بعد از تخفيف:

/333/633/6 

تخت اضافه 

/333/373/2 

 هتل ارگ ****

 )جنب نمایشگاه( % تخفيف23

 )مبلغ قبل از تخفيف(

7-01211333-301 /333/072/1 /333/512/52 /333/717/23 
 تخت اضافه:

/333/620/0 
/333/010/02 

 هتل تاريخی لب خندق ***

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفيف(

36502720113 

00030303-301 

20-00250122-301 

/333/733/0 /333/703/55 333/033/51 /333/203/22 
VIP 

/333/223/25 

هتل  آنتیك ملك التجار 

**** 

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفیف(

36502720113 

00030303-301 
/333/113/2 /333/733/2 /333/323/0 

 
VIP 

/333/633/53 

تخت اضافه 

/333/213/5 

 راي کهن **هتل سنتی س

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفیف(

00231121-301 --- /333/733/2 /333/713/0 /333/133/1 
/333/333/52 

 تخته( 1)

 زه فهادان ***هتل مو

 % تخفیف53

 )مبلغ قبل از تخفیف(

36502720113 

00030303-301 
/333/021/7 /333/111/52 /333/213/56 

 

/333/203/22 

 

تخت اضافه 

/333/103/0 

 

 **آواسا *هتل 

 % تخفیف33

 )مبلغ قبل از تخفیف(

36500171022 /333/033/2 /333/033/7 /333/133/6 /333/333/55 --- 

 و ماه هتل راه

 نمايشگاه(نزديك )

01217023-301 

01217003-301 
/333/633/2 /333/053/1 /333/623/53 /333/603/52 /333/053/51 

 .يا با هتل مورد نظر تماس برقرار نماييد جهت دريافت اطالعات بيشتر با دفتر شركت و -

 -اي خیابان نگارستانابتد – 3روبموي شهمداري منطقه  -یبلوار رمدوس -يزد ستاد بمگزاري نمايشگاه:

 (گموه نمايشگاهی ومند) شمکت مهندسی تحقیقاتی سیما نااج يزد
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