َتل کاديس ( 5ستارٌ)
آدسس  :تلَاس آصادی (هٌظشیِ)  -کذ پستی5915789914 :
دٍ تختِ  97 :تا

سِ تختِ  91 :تا سَئیت 4 :تا

-

390-00049389 - 1

آپاستواى 0 :تا تعذاد طثقات 5:

َتل شبستان ( 4ستارٌ)
آدسس  :سشت ،فلکِ گلساس ،اتتذای خیاتاى تٌت الْذی
تواس )390( 00993300 - 00993344 :
هَسسیي  :هْشٍسص – تضسگضادُ
------------------------------------------------------َتل اردیبُشت ( 2ستارٌ)
آدسس :سشت  ،هیذاى شْشداسی
تواس 39000991993-9 :
هذیش  :حویذسضا دلجَی ثاتت دٍ تختِ  09 :تا

تعذاد طثقات 9:

َتل پامچال ( 2ستارٌ)
آدسس  :تلَاس اهام ً -شسیذُ تِ هیذاى هصلی
کذپستی 5910185145:

تلفي 00430309 -5 :

دٍسًگاس00440799 :
هذیش  :علی صفشپَس دٍ تختِ  99 :تا

سَئیت 5 :تا

تعذاد طثقات 9:

َتل پزدیس ( 2ستارٌ)
آدسس  :تلَاس آصادی (هٌظشیِ)
تواس  00099988-77 ، 00009939-9 :دٍسًگاس00093118 :
هذیش  :هحوذ صادق خوسی دٍ تختِ  59 :تا

سِ تختِ  9 :تا

تعذاد طثقات 9:

َتل کیًان ( 1ستارٌ)
آدسس  :خیاتاى اهام خویٌی
تواس 39000999148 :
هذیش  :لیال سٌّوای هشغَب یک تختِ  8 :تا
سَئیت 5 :تا

دٍ تختِ  90 :تا

سِ تختِ  9 :تا

تعذاد طثقات 9:

****
)مجتمع پذیزایی  ،اقامتی ي تفزیحی مُزگان (بُشت غزب گیالن
مجُش بٍ يیالَای اقامتی ديبلکس مبلٍ َ -مزاٌ سزيیس بُداشتی ایزاوی
ي فزوگی
ي ایىتزوت رایگان ي چشم اوداسی بکز ي طزب اوگیش
تًضیحات بیشتز مجتمع مُزگان
****

َتل آپارتمان
--------------------------------------------------------------

ًام ّتل آپاستواى ً :شگس
هذیش  :سیشٍس عاشَسی ٍ 03احذ آپاستواى ٍ 43 ،احذ اتاق خَاب  9طثقِ
تعذاد طثقات 9:
آدسس :سشت  -تلَاس الکاى  ،جٌة هذسسِ شْیذ صذیقی  ،اتتذای کَچِ سجایی ّ ،تل آپاستواى ٍ خَاتگاُ ًشگس
ّوشاُ 31999090899 :

تلفي 3909-5955389-0 :

---------------------------------ًام ّتل آپاستواى  :صذف
هذیش  :سیشٍس عاشَسی  9ستاسُ  5سَئیت 5آپاستواى
تعذاد طثقات 9 :
آدسس :سشت  -کیلَهتش  5جادُ حسي سٍد تِ جادُ صیثاکٌاس  -هٌطقِ ساحلی حاجی تکٌذُ
ّوشاُ 31999090899 :

تلفي 3909-5590591 :

مُماوسزاَای شُز رشت
هْواًسشای ساالس

 0ستاسُ

ًام هذیش  :هیش هسلن کیایی

 91اتاق

کذپستی 5900490811 :

 0طثقِ آدسس  :خیاتاى اهام خویٌی – پاساط ساالس
تواس 39000909538 :

مُماوسزای بُار
 9ستاسُ

ًام هذیش  :هْذی ًعیوی

خیاتاى اهام خویٌی  -جٌة قٌادی آرستاًی
تواس39000999093 :

 8اتاق

9طثقِ

آدسس:

کذپستی 5901409401 :

مُماوسزای کاريان
 0ستاسُ

ًام هذیش  :اتشاّین قاسن صادُ

 98اتاق  9طثقِ
کذپستی5901155914 :

آدسس :خیاتاى اهام خویٌی ً -ثش گزس حاج آقا تضسگ
تواس 39000999490 :

مُماوسزای فارس
 9ستاسُ

ًام هذیش  :سیذ هحوذ هَسَی

 99اتاق

آدسس :خیاتاى اهام خویٌی  -کَچِ سعذی

9طثقِ

کذ پستی 5901109944 :

تواس 39000999998 :

مُماوسزای کىارٌ
 0ستاسُ

ًام هذیش  :غالهشضا سشیذی

 98اتاق

آدسس :خیاتاى ششیعتی  -کَچِ فشدٍسی پالک 90

9طثقِ

کذپستی5905490901 :

تواس 39000999599 :
مُماوسزای بُشت گیالن
 0ستاسُ

ًام هذیش  :هحوذ سضا دلذٍست

 99اتاق

آدسس :خیاتاى اعلن الْذی  -جٌة سیٌوا هیشصا کَچک
تواس 39000999437 :

 9طثقِ

مُماوسزای ایزان
 9ستاسُ ًام هذیش  :هحوذ شفیعی
آدسس  :اتتذای خیاتاى تختی

 91اتاق

 9طثقِ

کذ پستی 5905494999 :

تواس39000998891 :
مُماوسزای صداقت
 9ستاسُ

ًام هذیش  :عضیض اهلل هعضص

 99اتاق

 0طثقِ

آدسس :خیاتاى ششیعتی ً -ثش تاصاس کذپستی 5900805889 :
تواس 39000904377 :

مُماوسزای آسادی
 0ستاسُ

ًام هذیش ّ :ادی رکشی

 94اتاق

 9طثقِ

آدسس  :خیاتاى ششیعتی ،هیذاى صیقالى  ،جٌة داسٍخاًِ ساهیي
کذپستی5980879598 :

تواس 39000999903 :

مُماوسزای بیه الملل
 9ستاسُ

ًام هذیش  :هظفش هساح

 8اتاق

آدسس  :خیاتاى ششیعتی  -سٍتشٍی گاساط هحوذی

 9طثقِ
کذپستی5980879088 :

تواس 39000998000 :

مُماوسزای درخشان
 9ستاسُ

ًام هذیش  :شفاعتی

آدسس :خیاتاى اهام خویٌی تواس :

 7اتاق

 9طثقِ

39000999091

مُماوسزای حقیقت وً
 9ستاسُ

ًام هذیش  :اتشاّین جاُ طلة

آدسس :خیاتاى اهام خویٌی

 9طثقِ

 4اتاق

جٌة پاساط ساالس کذپستی5905495989:

تواس39000999543 :

مجتمع َای اقامتی شُز رشت
ًام هجتوع  :جْاًتاب

 9ستاسُ

هذیش  :صفشعلی جْاًتاب

 9طثقِ

 1سَئیت

اهکاًات سفاّی  :تاالس عشٍسی  ،کافی شاج،سالي ّوایش آدسس  :جادُ اًضلی – هجتوع تَسیستی جْاًتاب
تواس 39095940390 :
ًام هجتوع  :خاطشُ

ّوشاُ 31999094971 :

هذیش  :عاشَسی

 9ستاسُ

 8سَئیت  99آپاستواى

 9طثقِ

آدسس  :خشکثیجاس – جادُ صیثاکٌاس – سِ ساُ اهیي آتاد
تواس 39095590907 :
ًام هجتوع  :ضیافت

ّوشاُ 31999094971 :
هذیش  :هیثاق عذالت

 9ستاسُ

 4اتاق

اهکاًات سفاّی  :سستَساى – کافی شاج – آساًسَس  -سالي ّوایش

 0طثقِ
آدسس :سشت –

کیلَهتش  5جادُ سشت تِ الّیجاى  -گَساب سش
تواس 39000719373 :
ًام هجتوع  :فشًا

ّوشاُ31999091999 :

هذیش  :فشیذٍى احوذپَس

 9ستاسُ

اهکاًات سفاّی  :تاالس عشٍسی،پاسک تاصی کَدکاى،سستَساى
شْیذ تْشتی – کَچِ جاًثاص
تواس 39095493339 :

کذپستی5050991044:
ّوشاُ31990018335 :

 93سَئیت

 9طثقِ

آدسس  :لشت ًشاء – خیاتاى

