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نایی، برق، روش نما دکوراسیون،، معماری گذاری،و سرمایه انسازگرمایشی، انبوه و صنایع سرمایشی عمران، مصالح،

آالت و تجهیزات ماشینمهندسی، فـنی و ات ـخدم چینی و شیرآالت، کاشی و سرامیکآسانسور، در و پنجره، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایـع وابستهراه

 المللی فارسنمایشگاه بین  |  1398تیرماه  14الی  11

های طرف قرارداد لیست هتل المللی صنعت ساختمان شیرازبیست و یکمین نمایشگاه بین

 نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز
 )در حال بروز رسانی(

 

 یگرام دکنندگانیکنندگان و بازدمشارکت

 است. را نموده لیذ یهااز هتل فیاقدام به اخذ تخف شگاهینما یدر زمان برگزار یدر امر اقامت جنابعال لیتسه جهت( iCBuildصنعت ساختمان شیراز ) شگاهینما یبرگزار ستاد

 

 نام هتل
 (فاصله تا نمایشگاه)

نوع 

 هتل

با صبحانه  یک تختهقیمت 

 )ریال(

قیمت دو تخته با صبحانه 

 )ریال(
و تلفن  آدرس

 تماس
 توضیحات سایت

 با تخفیف برد با تخفیف برد

 هتل نصیر الملک
 (کیلومتر 24)

 1،200،000 1،905،000 1،500،000 1،905،000 ستاره 2
شیراز، شاه چراغ، نبش 

 قاسممیدان شاهزاده 

071-37369714 
www.nasiralmolkhotel.com 

 ریال 570،000تخت اضافه 

 باب اتاق دو نفره، پارکینگ سرپوشیده 36دارای 

 هتل حافظ شیراز
 (کیلومتر 24)

 1،520،000 1،900،000 968،000 1،210،000 ستاره 2

شیراز، خیابان فردوسی، 

پارکینگ، به طرف چهارراه 

خیابان هجرت، بعد از 

 پارکینگ هجرت

071-32240701 

 

 ریال 2،470،000تخته قیمت برد: سه

 ریال 1،976،000با تخفیف:            

 ریال 4،800،000سوئیت چهارتخته قیمت برد: 

 ریال 3،840،000با تخفیف:                        

 ک()یه صورت تش ریال 567،000سرویس اضافه 

 سرویس رفت یا برگشت رایگان به نمایشگاه

 نفر رزرو یک نفر پذیرش رایگان 7هر 

 هتل کریمخان
 (کیلومتر 24)

 2،800،000 4،120،000 - - ستاره 3
 شیراز، خیابان رودکی

071-32235001 www.karimkhanhotel.com ریال 1،800،000با تخفیف: تخته برای یک نفر اتاق دو 

هتل پارک 

 سعدی
 (کیلومتر 25)

 2،350،000 3،920،000 1،740،000 2،320،000 ستاره 4
، هیباالتر از حافظ ،رازیش

 باغ جهان نما یروبرو

071-32274900-9 
www.parksaadihotel.com  

 

http://www.icbuildexpo.com/
http://www.nasiralmolkhotel.com/
http://www.karimkhanhotel.com/
http://www.parksaadihotel.com/
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های طرف قرارداد لیست هتل المللی صنعت ساختمان شیرازبیست و یکمین نمایشگاه بین

 نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز
 )در حال بروز رسانی(

 نام هتل
 (فاصله تا نمایشگاه)

وع ن

 هتل

با صبحانه  یک تختهقیمت 

 )ریال(

قیمت دو تخته با صبحانه 

 )ریال(
و تلفن  آدرس

 تماس
 توضیحات سایت

 با تخفیف برد با تخفیف برد

 هتل الیزه
 (کیلومتر 16)

 3،058،390 4،537،670 2،162،037 2،807،840 ستاره 4
آباد،  یمعال ابانیخ راز،یش

 20پزشکان، پالک  ابانیخ

071-36238890 
www.elysee.ir 

 ریال 4،537،670قیمت برد:  دو نفره یک تخته

 ریال 3058،390با تخفیف:                       

 ریال 8،480،200قیمت برد:  سوئیت رویال

 ریال 6،002،710با تخفیف:                  

 ریال 1،320،000تخت اضافه 

 نترنتیفوق شامل صبحانه به ازای هر نفر، ا متهاییق

 باشد. ی( م%9بر ارزش افزوده )  اتیو مال گانیرا

 المللیبین هتل

 پارس
 (کیلومتر 21)

 3،485،390 4،979،131 2،143،220 3،061،740 ستاره 5
 شیراز، بلوار کریم خان زند

071-32332255 
www.parsinternationalhotel.com 

 ریال 7،346،957برد: سوئیت یکخوابه قیمت 

 ریال 5،142،870با تخفیف:                     

 ریال 11،246،957آپارتمان یکخوابه قیمت برد: 

 ریال 7،872،870با تخفیف:                       

 ریال 1،384،348تخت اضافه 

مالیات بر ارزش  %9حق سرویس و  %15فوق های به نرخ

 گردد.افزوده اضافه می

 اتاق و سوئیت 187دارای 

 هتل همای شیراز
 (کیلومتر 24)

 5،280،000 7،250،000 3،220،000 4،430،000 ستاره 5
، یپارک آزادشیراز، 

 فام نیمشک ابانیخ

071-32288000-9 
www.homahotels.com  

 

 ستاد اجرایی نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز ممکن خواهد بود. نامه از سویصرفا با صدور معرفیدار، با نرخ تخفیف* پذیرش هتل 
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