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 سوئیت ها اتاق های رو به دریا اتاق های استاندارد
 استخر

تختهسه دو تخته تختهیک تختهسه تخته دو تختهیک  داربالکن اگزکیوت فمیلی جونیور 

Consul 3 40 50 20    80     

Caspian 3 45 50 20    80     

Azalia 4 45 50 20         

Qafqaz Park 4 50 60 20    100    سرپوشیده 

Nemi 3 60 65 20         

Diplomat 3 55 65 20         

Azcot 4 55 65 20    120     

Days inn 4 60 65 20    100     

Empire 4 60 65 20         

Central park 4 60 70 20         

Ganjali plaza 4 60 70 20    110     

Modern 4 60 70 20         

Rich 5 65 75 20        سرپوشیده 

Riveria 4 65 75 25         

AF Hotel 4 55 65 30     پارک آبی ، ساحلی ، بازی های آبی 
Ramada 4 120 140 40 145 160 40    ، فضای باز   کیلومتری مرکز 7ساحلی

 سرپوشیده

Donder 4 75 90 20         

Qafqaz city 4 85 105 30    130  140   

Qafqaz sport 4 85 105 30    130     

Grand Europa 5 95 110 35    160 210  ، بازی های آبیمرکز شهر پارک آبی ، 

Qafqaz Point 5 80 105 35    160  195   

Spring 5 80 100 35     پارک آبی ، ساحلی ، بازی های آبی 

Shah palace 4 95 105 40         

Winter park 4 100 115 40    225     

Intourist 5 115 125 65 130 145 65     سرپوشیده 

 97 تابستانقیمت هتل های باکو 
 



 

 
 

 

 

 / در صورت تغییر نرخ پکیج جدید ارسال خواهد شد )به دالر(  اعتبار دارد 97این پکیج تا اخر تابستان 

با صبحانه کامل و متناسب با هر هتل میباشد و برای سرویسهای نهار و شام قیمتها متفاوت  رزرو هتل در باکو نکته :
 می باشد. ظهر 12:00چک اوت و ساعت تحویل اتاق یا  عصر 15:00چک این خواهد بود ساعت ورود به اتاق یا 

) شهر قدیمی باکو و  بازدید از بام باکو و شهید لر خیابانی ، بازدید از ایچری شهر و قیزقاال ترانسفر فرودگاهی:گشت و 
قلعه دختر ( ، بازدید از ونیز باکو و پارک ملی با پرداخت ورودیه ، پذیرایی در رستوران مخصوص ساحلی به صرف ماهی 

فرهنگی حیدر علی اف و آتشکده معروف سورخانی برگشت به هتل  و  ، بازدید از مرکزو منوی مخصوص  سفید تازه خزر
 دالر 50هر نفر        ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی با لیدر فارسی زبان
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 سوئیت ها اتاق های رو به دریا استاندارداتاق های 
 استخر

تختهسه دو تخته تختهیک تختهسه تخته دو تختهیک  داربالکن اگزکیوت فمیلی جونیور 

Pullman 5 105 130 40        ، بازی مرکز شهر پارک آبی ،
 های آبی

Boulevard 5 115 130 65 135 150 65   420 300 سرپوشیده 

Hayat 
Regency 

فضای باز   اتاق کینگ گاردن ویو 65 140 125 --- --- --- 5
 سرپوشیده

Bilgah 
beach 

5 
فضای باز   پارک آبی ، ساحلی ، بازی های آبی 75 215 190 --- 185 155

 سرپوشیده

Excelsior 5 120 135 40     ، فضای باز   اتاق هرتک، مرکز شهر پارک آبی
 سرپوشیده

Holiday 
inn 

4 
 سرپوشیده    270 45 150 135 40 135 125

Park inn 4 115 140 50 125 145 60 185     

Fairmont 5 185 200 70 220 240 80       فضای باز
 سرپوشیده

Hilton 5 185 210 ----     390 ( 4 )سرپوشیده  نفره 

JW 
Marriott 

5 
200 220 85 255 280 85     

 سرپوشیده

Four 
seasons 

5 305 305 80 370 370 95     
 سرپوشیده

Quba (rixos) 5 120 135 60 130 140 60  ( 1.30شهرستان جنگلی قبا )فضای باز   دقیقه
 سرپوشیده

River side 5 120 135 60 130 140 60  ( 2.30شهرستان جنگلی قبله )فضای باز   دقیقه
 سرپوشیده



 

 
 

 

 

 97 تابستان هتل ها و تورهای ترکیبی قبله

 
 

ساعته باکو رفت و برگشت گشت تخصصی  2.5ترانسفر به شهرستان زیبای قبله در فاصله تور یک روزه و دیدنی قبله: 
 با نهار بسیار عالی ) انواع کباب و سرویس غذاهای محلی ( در قبله با لیدر همراه و بازدید از آبشار ، ورودیه تله کابین ،

 دالر 56نفر هر نفر  5برای باالی        بازدید از شهر تاریخی  و دریاچه

 

های آبی و کیلومتری باکو با ساحل رویایی و امکانات بی نظیر، بازی 40بازدید از پارک آبی بزرگ باکو در  تور پارک آبی:
های مجهز و دیسکوهای شبانه و با کالب موسیقی تفریحی، مرکز آبی کودکان و مهدکودک، رستوران ها و کافی شاپ

 دالر 50نفر هر نفر  5برای باالی    ر بنزترانسفر رفت و برگشت کامل با مینی بوس فول وی آی پی اسپرینت

 

 

  Hotel@thisisbaku.com  : Email 
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 جونیوراتاق های  اتاق های استاندارد
 توضیحات

 و هتلتوضیحات در مورد نوع اتاق های 
 قیمت اتاق های خاص هر هتل

 استخر

تختهسه دوتخته تختهیک تختهسه تخته دو تختهیک  

Karvansaray 3 75 85 25 100 110 140  (250نفره ویژه ) 4سوئیت  

RiverSide 3 100 140 ... 150 170 50  ( 350 و 285نفره چوبی ) 6الی  4سوئیت  

Qabala City 4 50 60 20 70 80 20   

Qafqaz Sport 4 85 90 25 110 120 25   


