
 نرخ هتل های طرف قرارداد آسا پرواز پارس

 1401 ماه مرداد

 شب نفر می باشدنرخ هتل های اقامت با صبحانه شب اتاق و هتل های فولبرد  *  

 * نرخ هتل ها متغیراست قبل از رزورتماس گرفته شود.  

         051 – 31807شماره تماس:        

 هتل درجه منو غذا غیرپیک )ریال( )ریال( پیک مسافت حرم توضیحات

 مدینه الرضا  *5 صبحانه بوفه 21.200.000 21.200.000 دقیقه پیاده روی 2 ورودی شیرازی

 ایران *4 بوفه 9.300.000 13.000.000 دقیقه پیاده روی 4 ورودی باب الجواد)ع(

 دقیقه پیاده روی 2 ورودی باب الجواد)ع( 
ک 000000.31. ک 000000.11.   

 بشری *4 بوفه
رویال 000007.41. رویال 000000.21.   

 جواد *4 انتخابی 14.300.000 دقیقه پیاده روی 3 ورودی باب الرضا)ع(

 مشهد *4 بوفه 9.900.000 11.400.000 دقیقه پیاده روی 3 ورودی باب الرضا)ع(

 1الماس  *4 بوفه 9.300.000 11.400.000 دقیقه پیاده روی 3 ورودی باب الرضا)ع(

 سارینا *4 صبحانه بوفه ------ ------- دقیقه پیاده روی 15 سرویس رفت و برگشت

دقیقه پیاده روی 3 بست شیخ طوسی  9.900.000 .000009.9  رضوان *4 بوفه 

دقیقه پیاده روی 2 ورودی باب الرضا)ع(  
 کالسیک

 رویال

8.400.000  

9.400.000             
 اطلس T*3 بوفه

دقیقه پیاده روی 7 سرویس رفت و برگشت  تبرک T*3 صبحانه بوفه 9.300.000 9.700.000 

دقیقه پیاده روی 2 ورودی باب الجواد)ع(  
   

 شارستان *3
 بوفه  11.500.000

پیاده روی دقیقه 3 ورودی باب الجواد  نور  *3 بوفه 7.000.000          7.500.000    

دقیقه پیاده روی 15 سرویس رفت و برگشت  عرش *3 بوفه 5.000.000        6.000.000           

دقیقه پیاده روی 5 ورودی شیخ طوسی            5.500.000 00.00054.  آفاق *3 انتخابی 

پیاده رویدقیقه  4 ورودی باب الجواد)ع(  5.500.000 00.0000.5  خیام *3 بوفه 

دقیقه پیاده روی 15 ورودی باب الجواد)ع(  4.800.000 00.0005.4  اشراق *3 انتخابی 

دقیقه پیاده روی 10 ورودی شیخ طوسی  اولیا *2 انتخابی       4.000.000   5.000.000 

دقیقه پیاده روی 15 سرویس رفت و برگشت  5.000.000 0.00050.4  پارسه *2 انتخابی 

دقیقه پیاده روی 5 ورودی باب الرضا)ع(  میبد *2 انتخابی      5.000.000        5.500.000 

دقیقه پیاده روی 4 ورودی باب الجواد)ع(  7.000.000 .000000.7  گلسا *2 بوفه 

دقیقه پیاده روی 10 ورودی باب الرضا)ع(  5.000.000 .000000.5 پلسی و سه  *2 بوفه   

دقیقه پیاده روی 5 ورودی باب الرضا)ع(  5.800.000 .000008.4  آفرین AP انتخابی 

دقیقه پیاده روی 5 ورودی باب الرضا)ع(  4.000.000 .000000.4  سی و پنج AP انتخابی 

شیخ طوسیورودی  دقیقه پیاده روی 2   6.500.000 00.0000.6  سوره AP بوفه 

روی دقیقه پیاده 5 ورودی باب الرضا)ع(  نور خورشید AP بوفه       00.0005.4 5.000.000 


