
44,218,300یک تختهارومیه40

405,853,300دوتختهارومیه40

247,074,100سه تختهارومیه40

69,537,500سوئیت دوتختهارومیه40

1,220,800*سرویس اضافهارومیه40

102,648,700دوتختهخوی41

34,578,000سوئیت دوتختهخوی41

675,800*سرویس اضافهخوی41

163,986,130دوتختهزنجان180

15,364,980سوئیت سه تختهزنجان180

965,195*سرویس اضافهزنجان180

221,920,000دوتختهجلفا21

23,430,000سویت سه تختهجلفا21

24,840,000سویت چهارتختهجلفا21

620,000*سرویس اضافهجلفا21

101,770,000یک تختهماکو42

192,430,000دوتختهماکو42

14,200,000سوئیت سه تختهماکو42

24,820,000سوئیت چهار تختهماکو42

620,000*سرویس اضافیماکو42

203,858,001دو تختهسنندج260

344,980,000سه تختهسنندج260

35,700,000سوئیت سه تختهسنندج260

36,960,000سوئیت یک خوابه چهارتخته سنندج260

28,160,001سوئیت دو خوابه چهارتخته سنندج260

19,000,000ویال دو خوابه چهار تختهسنندج260

1,040,000*سرویس اضافهسنندج260

83,449,850سه تختهمریوان261

64,142,000چهارتختهمریوان261

14,828,700پنج تختهمریوان261

686,700*سرویس اضافهمریوان261

جمع نرخ برد تعداد اتاقنوع اتاقنام واحدکد واحد



62,300,001دو تختهعلیصدر 460

112,949,999سه تختهعلیصدر 460

103,599,999چهارتختهعلیصدر 460

646,239*سرویس اضافهعلیصدر 460

252,997,500دو تختهمرند25

24,496,250سوئیت سه تختهمرند25

904,700*سرویس اضافهمرند25

21,651,486یک تختهسراب23

82,288,891دو تختهسراب23

82,920,655سه تختهسراب23

13,384,450سوئیت سه تختهسراب23

633,018*سرویس اضافهسراب23

34,251,000دو تخته معمولیتبریز20

15,341,000دوتخته لوکستبریز20

25,777,000سوئیت دوتختهتبریز20

1,090,000*سرویس اضافهتبریز20

203,324,000سه تخته میناب 420

588,001*سرویس اضافهمیناب 420

143,782,300 دو تختهزاهدان220

134,643,400 سه تختهزاهدان220

15,504,500ویال دوخوابه چهارتختهزاهدان220

92,779,500کومه دوتختهزاهدان220

697,599*سرویس اضافهزاهدان220

92,273,740تخته 2میرجاوه222

11,650,805تخته 1میرجاوه222

472,515*سرویس اضافهمیرجاوه222

122,485,200دو تختهبم281

33,706,000سه تختهبم281

14,370,901چهار تختهبم281

17,085,000رویال سوئیت چهارتختهبم281

664,900*سرویس اضافهبم281

12,081,901دو تختهماهان284

112,626,900سه تختهماهان284

13,335,401سوئیت دو خوابه چهار تختهماهان284

545,000*سرویس اضافهماهان284



303,684,199دو تختهبیرجند161

84,610,699سه تختهبیرجند161

26,038,600چهار تخته بیرجند161

25,526,299سوئیت دوتخته بیرجند161

839,300*سرویس اضافهبیرجند161

213,488,000دو تخته2 کرمان شعبه 286

74,316,400سه تخته2 کرمان شعبه 286

25,123,000سوئیت چهارتخته2 کرمان شعبه 286

817,500*سرویس اضافه2 کرمان شعبه 286

42,419,800یک تختهسیرجان283

243,629,700دو تختهسیرجان283

24,534,400سه تخته سیرجان283

14,229,200سوئیت چهارتختهسیرجان283

904,700*سرویس اضافهسیرجان283

21,733,100یک تختهرفسنجان282

22,626,900دو تختهرفسنجان282

93,291,800سه تختهرفسنجان282

23,956,700چهارتختهرفسنجان282

664,900*سرویس اضافهرفسنجان282

305,715,960دوتختهیزد480

110,999,463سوئیت سه تخته یزد480

88,060,005سه تختهیزد480

211,431,920سوئیت چهار تختهیزد480

1,479,130*سرویس اضافهیزد480

466,169,400دو تختهکرمان280

77,858,900سه تختهکرمان280

311,772,000سوئیت یک خوابه سه تختهکرمان280

513,461,500سوئیت دو خوابه چهارتختهکرمان280

1,689,500*سرویس اضافهکرمان280

151,711,000دو تختهالیگودرز360

32,375,001سه تختهالیگودرز360

12,580,000سوئیت چهارتختهالیگودرز360

13,312,500رویال سوئیت چهارتختهالیگودرز360

600,000*سرویس اضافهالیگودرز360



131,883,000دو تختهگلپایگان84

62,417,184سه تختهگلپایگان84

534,184*نفر اضافهگلپایگان84

93,050,000سوئیت دوبلکسنائین83

900,000*سرویس اضافهنائین83

182,319,489سوئیت دو تختهخرم آباد361

13,789,858سوئیت دو خوابه چهارتختهخرم آباد361

13,010,000سوئیت یک خوابه دوتختهخرم آباد361

821,198*سرویس اضافهخرم آباد361

42,300,000دو تختهشهرکرد140

72,500,000سه تختهشهرکرد140

12,650,001چهار تختهشهرکرد140

507,001*سرویس اضافهشهرکرد140

955,179,680دو تختهدیزین10

356,540,000سه تختهدیزین10

310,359,360چهار تختهدیزین10

113,349,775هفت تخته دیزین10

114,388,000رویال سوئیت پنج تختهدیزین10

1,308,000*سرویس اضافهدیزین10

194,545,000دو تختهالهیجان340

26,930,000سوئیت دوتختهالهیجان340

18,890,000تخته4سوئیت دو خوابه الهیجان340

110,300,001 تخته 5سوئیت دو خوابه الهیجان340

1,410,001*سرویس اضافهالهیجان340

103,910,000دوتخته رو به دریاانزلی342

103,580,000دوتخته پشت به دریاانزلی342

17,820,000کانکت رو به دریاانزلی342

17,160,000کانکت پشت به دریاانزلی342

1,000,000*سرویس اضافهانزلی342

304,011,600دو تختهآستارا341

46,834,001سوئیت چهارتختهآستارا341

68,173,201سوئیت دو خوابه پنج تختهآستارا341

1,150,000*سرویس اضافهآستارا341

186,986,900دوتختهمیگون12

59,700,999سوئیت  چهار نفرهمیگون12

411,445,000ویال یک خوابه چهارتختهمیگون12

813,080,000ویالی دوبلکس چهارتختهمیگون12

19,700,999رویال سوئیت دوتختهمیگون12

1,842,100*سرویس اضافهمیگون12



23,610,080یک تختهشمشک11

115,114,280دو تخته شمشک11

37,508,465سوئیت چهار تختهشمشک11

114,565,670رویال سوئیت چهار تختهشمشک11

1,165,755*سرویس اضافهشمشک11

243,107,589دو تختهشیراز240

66,090,919سوئیت یک خوابه دو تختهشیراز240

64,510,419اتاق جونیور سه تختهشیراز240

88,239,256سوئیت دوبلکس سه تختهشیراز240

1,251,320*سرویس اضافهشیراز240

13,482,550سوئیت دوتختهفسا243

91,981,621دوتختهفسا243

540,765*سرویس اضافهفسا243

202,878,690دوتختهالرستان247

48,886,770سوئیت دوتختهالرستان247

985,360*سرویس اضافهالرستان247

101,981,784دوتختهفیروزآباد244

666,463*سرویس اضافهفیروزآباد244

186,610,834ویالی یک خوابه سه تختهتخت جمشید245

42,878,663کلبه دو تختهتخت جمشید245

1,022,856*سرویس اضافهتخت جمشید245

183,140,000سوئیت لوکس سه تختهیاسوج300

102,610,000رویال سوئیت دوتختهیاسوج300

653,351*سرویس اضافهیاسوج300

363,033,470دو تختهدلوار بوشهر120

25,903,980سوئیت لوکس دو تختهدلوار بوشهر120

153,033,470دوتخته دبلدلوار بوشهر120

16,568,340سوئیت چهار تختهدلوار بوشهر120

63,785,570سه تختهدلوار بوشهر120

54,374,720سوئیت دوتختهدلوار بوشهر120

974,460*سرویس اضافهدلوار بوشهر120

143,253,000دو تختهبسطام230

54,053,000سه تختهبسطام230

34,500,000سوئیت سه تختهبسطام230

25,000,000سوئیت رویال سه تخته بسطام230

13,700,000سوئیت دوتختهبسطام230

799,538*سرویس اضافهبسطام230

163,560,000دوتختهگرگان320

153,560,000دوتخته دبلگرگان320

17,430,000رویال سوئیت چهار تختهگرگان320

27,430,000کلبه سوئیت رویال دوخوابه سه تختهگرگان320

26,400,000سوئیت یک خوابه دو تختهگرگان320

17,430,000سوئیت دوخوابه چهارتختهگرگان320

36,400,000کلبه سوئیت یک خوابه دوتختهگرگان320

56,400,000کلبه یک خوابه سه تختهگرگان320

223,000,000کلبه دوتختهگرگان320

1,000,000*سرویس اضافهگرگان320



173,253,000دو تختهسمنان201

174,053,000سه تختهسمنان201

25,000,000سوئیت چهارتختهسمنان201

799,538*سرویس اضافهسمنان201

92,587,500دو تختهدامغان 200

43,243,000سه تختهدامغان 200

14,625,000سوئیت دو خوابه چهار تختهدامغان 200

655,500*سرویس اضافهدامغان 200

42,587,500دو تختهشاهرود202

103,243,000سه تختهشاهرود202

15,160,600سوئیت دوخوابه چهار تختهشاهرود202

655,500*سرویس اضافهشاهرود202

24,360,000ویال دوخوابه پنج تختهخزرشهر381

25,177,500ویال سه خوابه شش تختهخزرشهر381

165,232,000ویالی سه خوابه شش تخته لوکسخزرشهر381

35,232,000ویالی سه خوابه هشت تختهخزرشهر381

75,232,000ویالی سه خوابه هفت تختهخزرشهر381

414,200*سرویس اضافهخزرشهر381

212,600,000کلبه سه تختهچالوس382

43,200,001کومه سه تختهچالوس382

14,700,000سوئیت لوکس چهار تختهچالوس382

16,800,001ویالی دوخوابه پنج تختهچالوس382

16,200,000ویالبی دوخوابه چهار تختهچالوس382

15,400,000ویالی یک خوابه سه تختهچالوس382

22,600,000سوئیت دوتختهچالوس382

13,200,001سوئیت لوکس دوتختهچالوس382

23,600,001سوئیت سه تخته ویژهچالوس382

520,001*سرویس اضافهچالوس382

222,081,901دوتختهچلندر380

252,474,300کلبه سه تختهچلندر380

122,474,300کومه سه تختهچلندر380

17,957,000ویالی دوخوابه چهارتخته لوکسچلندر380

16,267,500ویالی یک خوابه سه تختهچلندر380

27,412,001ویالی دوخوابه چهار تختهچلندر380

16,540,000سوئیت لوکس سه تختهچلندر380

545,000*سرویس اضافهچلندر380


