تاریخ1400/10/15 :

8th Specialized exhibition of agricultural inputs
ﻫﺸﺘﻤـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺗﻬﺮان

رزرو هتل و گردشگری
باسالم و احترام؛
ستاد برگزاری در راستای تسهیل و تسریع اقامت شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان محترم هشتمین نمایشگاه تخصصی نهادههای
کشاورزی تهران ،لیست تخفیف تعدادی از بهترین هتلهای تهران را به شرح ذیل اعالم مینماید:

نام هتل

ردیف

قیمت برد هتل (ریال)

قیمت ستاد برگزاری (ریال)

سینگل

دبل

سینگل

دبل

1

اسپیناس پاالس (طبقات باال)

-

25،000،000

-

24،250،000

2

اسپیناس پاالس (طبقات پایین)

-

20،000،000

-

18،500،000

3

اسپیناس خلیج فارس (طبقات باال)

20،000،000

21،000،000

18،000،000

18،800،000

4

اسپیناس خلیج فارس (طبقات پایین)

17،000،000

18،000،000

15،200،000

16،100،000

5

آزادی

13،000،000

15،500،000

12،300،000

14،800،000

6

استقالل شرقی

11،400،000

13،000،000

10،500،000

12،000،000

7

اوین

10،250،000

11،250،000

9،630،000

11،100،000

8

الله

7،380،000

9،800،000

6،380،000

8،500،000

9

هما

13،580،000

13،580،000

11،550،000

12،100،000

10

اسکان الوند

13،265،300

16،698،800

11،610،000

14،690،000

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
▪
▪
▪

لطفاً اطالعات مربوطه را به صورت دقیق به مسئول ثبتنام اعالم فرمایید.
پس از انتخاب هتل و نوع اتاق ،مبلغ موردنظر را به حساب اعالمشده واریز نمایید .پس از آن تماس حاصل فرموده و
انتخاب خود را قطعی کنید .واچر هتل ظرف کمتر از  24ساعت برای شما ارسال میگردد.
در صورتی که با احتمال بسیار کمی بعد از جابجایی هزینه ،هتل مورد نظر اتاق خالی را در اختیار نداشت ،با صالحدید
متقاضیان عزیز با هتل دیگری از لیست اعالمی جابجا خواهد شد و در نهایت در صورت عدم توافق ،هزینهی پرداختی
ظرف کمتر از  24ساعت به حساب متقاضیان عزیز عودت خواهد شد.

▪

در صورت نیاز به فاکتور رسمی (غیر از واچر هتل) ،مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده بر هزینههای فوق اضافه خواهد شد.

▪

در صورت وجود هرگونه سوال و یا نیاز به راهنمایی با کارشناس مربوطه در شرکت گردشگری آوان سفر پارس تماس
حاصل فرمایید؛
 oشمارهی ثابت برای اعالم مشخصات و اطالعات 021-88554603 :و 021-88719625
 oشمارهی کارت برای پرداخت 5047061054262460 :بانک شهر به نام مهدی نوابی

تاریخ1400/10/15 :

8th Specialized exhibition of agricultural inputs
ﻫﺸﺘﻤـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺗﻬﺮان
ضمنا تورهای تهرانگردی به شرح زیر قابلیت اجرا خواهند داشت:
شرح تور تهرانگردی

قیمت گروه 15

قیمت گروه 7

قیمت گروه 2

قیمت تکنفره

(متقاضیان ایرانی)

نفره (ریال)

نفره (ریال)

نفره (ریال)

(ریال)

1

کاخ موزه سععدآباد ،موزه سعاعت ،با
فردوس (موزه سینما)

2،170،000

3،300،000

6،280،000

11،180،000

همه روزه جز ایام
تعطیل و جمعهها

2

کاخ نیاوران ،موزه موسعیقی ،با موزه
ایرانی ،موزه پروفسورحسابی

2،050،000

3،130،000

6،150،000

11،100،000

همه روزه جز
دوشنبهها

3

معوزه پسععععت ،معوزه معلععک ،معوزه
ایرانباستان و خیابان سیتیر

1،870،000

2،970،000

5،970،000

10،870،000

همه روزه جز
دوشنبهها

4

بعازار تهران ،کعاخ گلسعععتعان ،موزه
ایرانباستان

2،100،000

3،180،000

6،190،000

11،100،000

همه روزه

5

برج آزادی ،برج میالد ،پل طبیعت

2،200،000

3،280،000

6،310،000

11،200،000

همه روزه

6

میدان بهارسعتان ،با موزه نگارستان،
خانه مقدم

1،920،000

3،000،000

6،000،000

10،900،000

همه روزه جز
پنجشنبهها و
جمعهها

7

با گیاهشناسی ملی

2،200،000

3،280،000

6،310،000

11،200،000

همه روزه جز
پنجشنبه ها ،جمعه
ها و ایام تعطیل

شرح تور تهرانگردی

قیمت گروه 15

قیمت گروه 7

قیمت گروه 2

قیمت تکنفره

(متقاضیان خارجی)

نفره (ریال)

نفره (ریال)

نفره (ریال)

(ریال)

1

کاخ موزه سععدآباد ،موزه سعاعت ،با
فردوس (موزه سینما)

3،450،000

4،490،000

7،500،000

12،400،000

همه روزه جز ایام
تعطیل و جمعهها

2

کاخ نیاوران ،موزه موسعیقی ،با موزه
ایرانی ،موزه پروفسورحسابی

3،180،000

4،260،000

7،300،000

12،550،000

همه روزه جز
دوشنبهها

3

معوزه پسععععت ،معوزه معلععک ،معوزه
ایرانباستان و خیابان سیتیر

2،670،000

3،750،000

6،770،000

11،670،000

همه روزه جز
دوشنبهها

4

بعازار تهران ،کعاخ گلسعععتعان ،موزه
ایرانباستان

3،480،000

4،560،000

7،600،000

12،500،000

همه روزه

5

برج آزادی ،برج میالد ،پل طبیعت

2،380،000

3،460،000

6،500،000

11،380،000

همه روزه

6

میدان بهارسعتان ،با موزه نگارسعتان،
خانه مقدم

2،450،000

3،530،000

6،550،000

11،500،000

همه روزه جز
دوشنبه ها و
جمعهها

7

با گیاهشناسی ملی

2،380،000

3،460،000

6،500،000

11،380،000

همه روزه جز
پنجشنبه ها ،جمعه
ها و ایام تعطیل

ردیف

ردیف

ایام قابل اجرا

ایام قابل اجرا

خدمات تورهای تهرانگردی شامل وسیله نقلیه ،پذیرایی ،میان وعده ،راهنمای گردشگری ،بیمه و ورودیهها خواهد بود.

