
شماره تماس  تخفیفآدرس  ارائه دهنده خدمت 

33330798%15رو به روی گمرکبیرون بر بره سفید 

33553650-077طبق جدول2واحد -  طبقه اول - روبه روی کارواش اتوماتیک - ساختمان شاتل - صلح آباد - بوشهر خدمات دندانپزشکی دکتر بیتا بهور

هتل ویالیی علی کوچولو
- شهرک ساحلی زیباکنار - نرسیده به زیباکنار چونچان - سه راهی حسن رود - انزلی 

بلوار مروارید- خیابان دریا - جنب مجتمع تفریحی صداو سیما 
09917295425-09917295423طبق جدول

1-01344652680طبق جدولخیابان شهید عبدالحسین زاده - ماسال ، شاندرمن - استان گیالن هتل آپارتمان مرزبانی

باشگاه ورزشی هدف 
سالن ورزشی – پشت سالن ورزشی حجاب –روبه روی سه راه توحید  - خیابان بهشت صادق    

باشگاه هدف – (خانه والیبال)انقالب
طبق جدول

09196678640شهریه ثبت نام 20 %404واحد  - 4طبقه - مجتمع گلشن دانش - سه راه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مجتمع تخصصی رباتیک آریانا

09154491007طبق جدول دفتر مرکزی2واحد  -1+طبقه - مجتمع تجاری امید- 3خیابان شیرازی - مشهد شرکت کیهان سیاحت پارسیان 

15-33662114%10(ص)درمانگاه محمد رسول اهلل - رو به روی خیابان فاطمیه - خیابان امام خمینی - بوشهر آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نیکنام

فروشگاه لوازم ورزشی سی اسپرت- روبه روی درمانگاه خیبر - خیابان عاشوری - بوشهر فروشگاه لوازم ورزشی سی اسپرت
 درصد  10کاالهای ایرانی 

 درصد12کاالهای خارجی 
33570037



تومان 80/000کشیدن دندان قدامیتومان 300/000یک کاناله

تومان 100/000کشیدن دندان خلفیتومان 350/000دو کاناله

تومان 130/000کشیدن دندان عقلتومان 450/000سه کاناله

تومان 270/000جراحی نسج نرمتومان 500/000چهار کاناله

تومان 400/000جراحی نسج سخت

تومان 900/000زیبایی لثهتومان 250/000یک سطحی

تومان 500/000افزایش طول تاج هر دندانتومان 270/000دو سطحی

تومان 300/000سه سطحی

تومان 300/000پالپوتومی دندان شیریتومان 320/000بیلداپ

تومان 220/000ترمیم آمالگام دو سطحی

تومان 100/000فیشور سیالنتتومان 300/000یک سطحی

تومان 100/000فلوراید تراپی هر فکتومان 350/000دو سطحی

تومان 60/000کشیدن دندان قدامی شیریتومان 400/000سه سطحی

تومان 80/000کشیدن دندان خلفی شیریتومان 450/000ونیر کامپوزیت

تومان 600/000روکش

تومان 750/000روکش زیرکونیا

تومان 900/000لمینت

تومان 400/000پست و کور

جراحی (عصب کشی)درمان ریشه 

ترمیم امالگام

ترمیم کامپوزیت

پروتز

اطفال



مبلغ پرداختیمبلغ تخفیفدرصد تخفیفقیمت گردشگریشرح

828/0001/932/000%2/760/00030  نفر2 متری با تمام امکانات مبله شده به تعداد50واحد تک خوابه 

1/104/0002/576/000%3/680/00030 نفر6 متری باتمام امکانات مبله شده به تعداد 90واحد دوخوابه 

.قیمت ها بدون وعده غذایی می باشد

(ریال) قیمت هتل ویالی علی کوچولو

ریال200.000وبرای هرنفر اضافی % 20تخفیف برای ماهای شهریور وعید 



 

 27/12/98جدول قیمت هتل مرزبانی تا 

 درصد)تومان( 50قیمت با تخفیف  قیمت گردشگری)تومان( واحد به تخت

 000/188 000/376 تخته 2یک خوابه 

 000/231 000/462 تخته 3دوخوابه 

 000/250 000/501 تخته 4دوخوابه 

 000/270 000/540 تخته 4+1دوخوابه

 000/290 000/579 تخته 4+2دوخوابه

  

 تومان افزوده می شود. 000/32قیمت ها بدون وعده غذایی می باشد و به ازاء هر نفر اضافه از ظرفیت 



توضیحاتساعت(ریال)مبلغنام رشتهردیف

روزهای زوج11:30-550/00010:00(آقایان)والیبال1

روزهای زوج22:00-550/00010:30(آقایان)والیبال2

روزهای زوج17:30-550/00016:00(بانوان)والیبال3

روزهای زوج11:00-700/00010:00(آقایان)ژیمناستیک با وسایل 4

روزهای زوج20:00-700/00019:00(آقایان)ژیمناستیک با وسایل 5

روزهای فرد11:00-700/00010:00(آقایان)ژیمناستیک با وسایل 6

روزهای فرد21:00-700/00020:00(آقایان)ژیمناستیک با وسایل 7

روزهای فرد22:00-800/00021:00(آقایان)پاراکور8

روزهای فرد23:00-800/00022:00(آقایان)پاراکور9

روزهای زوج10:00-700/00009:00(بانوان)ژیمناستیک با وسایل 10

روزهای زوج17:00-700/00016:00(بانوان)ژیمناستیک با وسایل 11

روزهای زوج18:00-700/00017:00(بانوان)ژیمناستیک با وسایل 12

روزهای فرد10:00-700/00009:00(بانوان)ژیمناستیک با وسایل 13

روزهای فرد17:00-700/00016:00(بانوان)ژیمناستیک با وسایل 14

جدول قیمت باشگاه هدف با کسر تخفیف













آدرسدرجه هتلنام هتلردیف
      نرخ قابل پرداخت در ایام پیک 

قیمت به تومان (هر نفر هر شب)

    نرخ قابل پرداخت در ایام غیر پیک    

قیمت به تومان (هر نفر هر شب)

125/00070/000جنب ورودی باب الرضایک ستاره تاپ نیکو1

11130/00075/000خیابان امام رضا دو ستاره تاپ ارگ2

17180/000120/000خیابان اندرزگویسه ستاره تاپ گلسرخ3

16220/000160/000خیابان امام رضا چهار ستاره تاپ مینو4

2350/000320/000نبش خیابان شیرازی پنج ستاره تاپمدینه الرضا5

. سال به باال بصورت کامل محاسبه می گردد5و از  (بدون غذا و تخت) سال بصورت نیم بها 5 تا 2 سال از پرداخت هر گونه هزینه معاف ،افراد بین 2افراد زیر - 7

. تماس حاصل فرمایید09154491007جهت هماهنگی های رزرو با خانم رئوف نیا به شماره 

.نرخ های فوق بر مبنای قیمت صبحانه ،نهار و شام می باشد- 1

. ظهر می باشد12 و تخلیه 14ساعت تحویل اتاق  - 2

. روز قبل از ورود مهمان به هتل بالمانع و بدون کسر هزینه می باشد4اعالم کنسلی تا - 3

.از هزینه یک شب از هر اتاق کسر می گردد % 30 ساعت قبل از ورود مهمان به هتل 72اعالم کنسلی تا -4

.از هزینه یک شب از هر اتاق کسر می گردد % 50 ساعت قبل از ورود مهمان به هتل 48اعالم کنسلی تا -5

. ساعت قبل از ورود مهمان به هتل هزینه یک شب از هزینه یک شب از هر اتاق کسر می گردد24اعالم کنسلی تا -6
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