
 

 

 

 

 

، طراحی مهندسی و ساخت هتلداری، رستوران، کافی شاپ و خدمات وابستهالمللی تجهیزات ستاد برگزاری نمایشگاه بین

 :فراهم نموده است ذیل را، پکیج اقامتی کنندگان و بازدیدکنندگان گرامیمشارکتمشهد جهت رفاه حال  هتل

 نام هتل ردیف
تخفیف 

 )پیک(

 تخفیف

 )غیر پیک(

 تلفن
 (051)پیش شماره 

 آدرس

1 
 2هما 

 ستاره( 5)
 بلوار شاهد ،چهارراه خیام 9-37611001 % 30 % 12

2 
 پردیسان

 ستاره( 5)
44 % 44 % 38791820 

جنب پارک  ،بزرگراه شهید کالنتری

 صدا و سیما

3 
 ثامن

 ستاره( 4)
30 % 40 % 5-35510900 

ابتدای جاده  ،انتهای بلوار وکیل آباد

 سمت چپ ،طرقبه

4 
 هتل بزرگ پارک حیات

 ستاره( 5)
40 % 45 % 

3137 

 722داخلی  

جاده  5انتهای بلوار وکیل آباد، کیلومتر 

 طرقبه، جنب پمپ بنزین گلستان

5 
 صبا

 ستاره( 4)
 نرسیده به میدان فردوسی ،نیبلوار قر 20-37277415 % 40 % 15

6 
 توریست توس

 ستاره( 4)
50 % 50 % 

1-36659690 

3-36654082 

 ،ابتدای بزرگراه آسیایی ،میدان قائم

 مقابل فروشگاه مرکزی نان قدس رضوی

7 
 آبان

 ستاره( 4)
 62پیروزی  ،بلوار پیروزی 4-38646241 % 15 % 15

8 
 میثاق

 ستاره( 4)
15 % 15 % 9-35010641 

 ،خیابان اقبال الهوری ،بلوار وکیل آباد

 نبش الهوری

9 
 سحاب

 ستاره( 3)
30 % 40 % 34263170 

به  ،مقابل پمپ بنزین ،جاده طرقبه

 بعد از پل فلزی ،سمت حصار گلستان

10 
 عماد

 ستاره( 4)
 خیابان نوغان ،میدان طبرسی 32222122 % 30 % 30

11 
 پارس مشهد

 ستاره( 5)
35 % 35 % 5-38689201 

تقاطع خیابان شهید  ،آبادبلوار وکیل 

 صیاد شیرازی

12 
 خورشید

 ستاره( 2)
 14و  12بین دانشگاه  ،خیابان دانشگاه 32251050 % 40 % 20

13 
 ارس

 ستاره( 3)
30 % 30 % 37644445 

حدفاصل میدان جانباز و  ،بلوار فردوسی

 میدان فردوسی

14 
 1هما 

 ستاره( 5)
 میدان احمدآباد 8-38432001 % 30 % 15

15 
 مجلل حلما

 ستاره( 3)
10 % 12 % 

38554070 

38550504 
 26خیابان امام رضا 

16 
 برگ سی نور

 ستاره( 5)
15 % 20 % 

32021331 

33438000 
 نبش دانش شرقی ،انتهای بازار رضا

 


