
  شهر سنندج يهادر هتل هاي اسکانهزینه

عهده دبیرخانه سمینار است. همکاران ما بر سطح شهر سنندج به يهاها براي اسکان در هتلنام و اخذ هزینهمسئولیت ثبت
کار خواهند کیفیت مراکز فوق، نظارت و حداکثر توان خود را براي جلب رضایت و تامین آسایش شما عزیزان به

، که در مجاورت دانشگاه کردستان قرار دارند را مالحظه فرمایید. لطفا، در موعد هاهاي اسکان در هتلهزینهگرفت. 
آخرین فرصت براي واریز هاي مربوط را به حساب سمینار واریز نمایید تا امکانات مورد نیاز رزرو شوند. مقرر هزینه

 مسترد خواهد شد. ،که مقاله آنان پذیرفته نشود هزینه افرادي باشد.می 8/5/94مورخ  ،ي اسکانهاهزینه
  

 ها، مهمانسراها و امکانات آنها به شرح زیر است.لیست هتل

   ستاره شادي: 4هتل  -1

در استان کردستان است. نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به  شهر سنندجهاي یکی از بهترین و بزرگترین هتل
آید. هتل با فراهم نمودن شمار میبه هتل شاديو دانشگاه کردستان از مزایاي  سنندجهاي گردشگري جاذبه

 امکانات کامل رفاهی و تفریحی، فضاي مناسبی را براي اقامتی دلنشین فراهم ساخته است. 

 نفر 120داراي سالن کنفرانس، به ظرفیت  

 نفر همزمان  1000داراي سه سالن پذیرایی، به ظرفیت  

 ر، جکوزي و سالن ورزشی داراي سونا، استخ 

  نفر 800ها، به ظرفیت ها و همایشداراي تاالر مراسم عروسی، جشن 

در باالترین طبقه هتل است که بهترین منظره را براي صرف غذا دارد. فاصله هتل تا مرکز شهر هتل شادي رستوران 
  .باشددقیقه می 5و فرودگاه حدوداً 

  هزینه هر نفر (ریال) هزینه هر شب (ریال) نوع اتاق ردیف
  000/375/1 000/750/2 اتاق) 10اتاق دو تخته جدید ( 1
  000/190/1 000/380/2 اتاق) 15اتاق دو تخته قدیم ( 2
  000/050/1 000/150/3 اتاق) 15اتاق سه تخته ( 3

 شود.هاي فوق شامل صبحانه نیز میهزینه 

  ریال خواهد بود. 000/150براي هر نفر  VIPدر صورت تمایل به دریافت خدمات بیشتر،  هزینه 

 مراجعه فرمایید. http://www.hotelshadi.comبراي آگاهی از سایر امکانات و خدمات،  به آدرس:  



  

  

   

  هتل سه ستاره ایرانگردي و جهانگردي سنندج -2

که اخیرا بازسازي شده و در فاصله حدود دو کیلومتري هتل شادي و در راستاي خیابان پاسداران قرار دارد. هتلی 
 از کیفیت و خدمات مناسبی برخوردار است.

  هزینه هر نفر (ریال) هزینه هر شب (ریال) نوع اتاق ردیف
 000/915 000/830/1 اتاق) 10تخته ( 2اتاق  1

 000/770 000/310/2 اتاق) 21تخته ( 3اتاق  2

 500/827 000/310/3 سوئیت) 3خوابه (تخته یک 4سوئیت  3

 000/845 000/380/3 سوئیت) 1تخته دوخوابه ( 4سوئیت  4

 شود.هاي فوق شامل صبحانه نیز میهزینه 

نفر در فضاي باز و به  120نفر و یک باب رستوران با ظرفیت  300سایر امکانات: سه باب رستوران با ظرفیت  
 خانه سنتی، اینترنت، الندري، کافی شاپ، فضاي کافی جهت پارکینگصورت سفره



  
  
  
  
  
  
  
  

 تل دو ستاره فرهنگیان سنندجه -3

هاي فرهنگیان سراسر کشور به این عزیزان اختصاص دارد. با شهریور، ماه مسافرت فرهنگیان عزیز است و هتل
اتاق سه تخته   10این وجود، مسئولین محترم هتل فرهنگیان سنندج، با فرهنگی قلمداد کردن مهمانان سمینار، 

دار براي یک شب و همرا با اختصاص دادند. هزینه هر اتاق سه تخته سرویس نفر) را به این امر 30(حداکثر 
  .ریال است 467000 برابر  هزینه هر نفر ریال اعالم شده است. 000/400/1صبحانه، مبلغ 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  باشد.می 8/5/94، مورخ ي اسکانهاشود که آخرین فرصت براي واریز هزینهیاد آوري می

 بتدا هتل محل اقامت و نوع اتاق را انتخاب و هزینه آن را به حساب سمینار واریز و فیش آن را بها نحوه ثبت نام:
 پست الکترونیکی سمینار ارسال نمایید. لطفاً، بر روي فیش بانکی، نام هتل و نوع اتاق مورد تقاضا را با خط خوانا ذکر

  .کنید

  .هاي دانشجویی قبالً اعالم شده است نام براي اسکان در خوابگاه نحوه ثبت 


