
ستاره تاپ ( پنج ویالهایمجموعه ساحلی شهر سبز )هتل و   

 
هکتار فضای ساحلی این امکان را به شما  6هکتار فضای سبز و  05کیلومتری با مرکز شهر باکو، مشتمل بر  7متری از ساحل و فاصله ی  05موعه ساحلی شهر سبز با فاصله جم

ق طب میزبان شما باشد. سالجهت اقامت شما در ایام  و قیمت های بسیار فوق العادهرایگان دهد که در یک مجموعه مدرن و نوساز با بهترین امکانات تفریحی و پذیرایی می
 .ه استقرارداد رسمی فی ما بین باکوگشت و مجموعه ساحلی شهر سبز فعالیت انحصاری بازار ایران و امارات به مدت دو سال گارانتی باکوگشت گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 (89)تا پایان شهریور  BBسرویس 
  جکوزی ، ورزشی + سونا های + مجموعهصبحانه بوفه کامل + استخر 

 مشخصات
هتل آپارتمان هتل هتل )دوبلکس و تریپلکس( ویال   

 پنج خوابه چهار خوابه سه خوابه دو خوابه چهار خوابه دو خوابه اتاق دو نفره اتاق یک نفره
نفر  نفر 1 ظرفیت هر واحد نفر  2 نفر  4 نفر  8 نفر  4 نفر  6 نفر  8 10 

دالرقیمت به   50 50 155 175 100 175 055 015 

 تخت اضافی تا حد مجاز
دالر 05فر هر ن  

سال رایگان 9نوزاد و کودک زیر   

دالر 05سال  10سال تا  9کودک باالی   

 (89)تا پایان شهریور  Allسرویس 
  جکوزی ، ورزشی + سونا های + مجموعه+ استخر ، ناهار، شام )میان وعده ها و نوشیدنی نا محدود(صبحانه

 مشخصات
هتل آپارتمان هتل )دوبلکس و تریپلکس( هتل ویال   

 پنج خوابه چهار خوابه سه خوابه دو خوابه چهار خوابه دو خوابه اتاق دو نفره اتاق یک نفره
نفر  نفر 1 ظرفیت هر واحد نفر  2 نفر  4 نفر  8 نفر  4 نفر  6 نفر  8 10 

دالرقیمت به   برای هر نفر )با توجه به ظرفیت هر واحد(   95$ برای هر نفر   $66 برای هر نفر   66$ 
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 یابد.میاز قیمت هر نفر کاهش  %5شب، با افزایش هر شب  5برای رزرو های بیش از      |           دالر   05سال هر شب  10 – 0کودک 

 

 سرویس ترانسفر روزانه به مرکز شهر


