
                                                                                               

 (( 1400اسفندماه   27الی  1400بهمن ماه   20))تعرفه اقامتگاه بوم گردی گیلمار  از تاریخ 

 توضیحات  عنوان  ردیف 

 

   نی شاه نش اتاق 4 1

 تختخواب دو نفره  یو دارا  نی شاه نش اتاق 4 ➢

 1نفر+  2  نیاتاق شاه نش  تیظرف ➢

 ومانت  900.000 یشبنفر  2  یبرا متیق ➢

 .گانیرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 .گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 

 

2 

 

 یاتاق معمول 14

 هر نفر یکاور مجزا برا  ی،بالشت طب ،ف خوابه با تشک مهمان با ست لحافک  ➢

 نفر   1+  2هر اتاق   تیظرف ➢

 تومان 600.000  یشبنفر  2  یبرا متیق ➢

      . گانیرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 .گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 :یستی اکوتور یها تیبا فعال اقامتگاه ➢

دورب   ینگر  پرنده  جمله:   از        )پدالو،    یسوار  قیقا  و  یسوار  دوچرخه  -ی ریگیماه-  ن یبا 

 .تک نفره(  نگیدو نفره، تور اکیکا

 .تومان 150.000فر اضافه ن ➢

 بهاست میسال ن 12تا  2کودکان  یو برا گانیسال را 2 ریکودکان ز یاقامت برا ➢

 

 

 (( 1401اسفندماه   27الی   1400اسفند ماه   27))تعرفه اقامتگاه بوم گردی گیلمار از تاریخ 

 توضیحات  عنوان  ردیف 

 

   نی شاه نش اتاق 4 1

 تختخواب دو نفره  یو دارا  نی شاه نش اتاق 4 ➢

 1نفر+  2  نیاتاق شاه نش  تیظرف ➢

 تومان 1.100.000ی  شبنفر  2  یبرا متیق ➢

 گان یرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 

 

 یاتاق معمول 14 2

 هر نفر یکاور مجزا برا  ی،بالشت طب ،ف خوابه با تشک مهمان با ست لحافک  ➢

 نفر   1+  2هر اتاق   تیظرف ➢

  ومانت  800,000  یشب نفر 2  یبرا متیق ➢

       . گانیرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 .گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 :یستی اکوتور یها تیبا فعال اقامتگاه ➢

 یسوار قیقا و ی سوار  دوچرخه -یر یگ یماه- نی با دورب ینگر پرنده جمله:  از                    

 .تک نفره(  نگی دو نفره، تور اکی)پدالو، کا

 .تومان 150.000فر اضافه ن ➢

 بهاست  میسال ن 12تا  2کودکان  یو برا گانیسال را 2 ریکودکان ز یاقامت برا ➢

 افزوده خواهد شد.طبق نرخ اعالم شده مبلغ اقامت هزار تومان به  200هزار تومان و ایام پیک  100برای ایام آخر هفته  - ) ایام پیک ( :  1  تبصره

اقامتگاه بوم از طرف    شده  طبق نرخ اعالممبلغ اقامت    دردرصد    30وسط هفته تا    امیدرصد و ا  10خر هفته  تخفیف آنرخ  -) ایام غیر پیک(    :   2  تبصره

 اعمال می شود. اداره کل رفاه و سالمت کارکنان دانشگاه تهرانبه گردی گیلمار  


