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:اطالعات واحد ها  

 می باشد. سوئیت65 و خوابه2 ویالی79 خوابه3 ویالی83 دارای مساحت  هکتار52فرهنگی آموزشی آفتاب دارای  مجموعه

 مراجعه نمایید.   https://t.me/Aftabاین مجموعه به آدرس  تلگرامی همکاران برای اطالعات بیشتر میتوانند به کانال

 

 نوع واحد
 ظرفیت

 )نفر(
 (ریال) قیمت دوره

مازاد بر 

 ظرفیت)نفر(

تعرفه مازاد بر 

ظرفیت برای 

 هر نفر

 زمان ورود و خروج

400/029/3 شبی 6 دوخوابه  
 

 12خروج: 12ورود:  __000/154

100/489/4  8 سه خوابه     

550/489/1  3 سوئیت     

 

:رفاهیامکانات   

   امکان طبخ غذا
 تلویزیون

 

 )ویژه(رستوران
 

 اتو
 

 تخت 
 

 سرویس گرمایشی و سرمایشی
 

 مبل
 

 ظروف آشپزخانه 
 

 ملحفه و پتو
 

فرنگی -سنتی   سرویس بهداشتی  

 پارکینگ
 

زمین بازی کودکان . قلعه بادی. زمین روباز نمایش. ورزشگاه اقایان و  سایر امکانات

خانم ها.زمین چمن مصنوعی..زمین والیبال و بسکتبال..زمین 

 اسکیت.سالن بدنسازی

 

:جدول هزینه غذا  

 )ریال( قیمت وعده ردیف
هزینه غذا برای 

 _لایر(نفر اضافه

 توضیحات نوع غذا

675/108 صبحانه 1  250/68   بوفه 

000/294 ناهار 2  
750/204  3منو انتخابی) 

 نوع غذا(

 ساالد به صورت بوفه رایگان می باشد

500/241 شام 3  750/162 (عنو3منو انتخابی)   ساالد به صورت بوفه رایگان می باشد 



 

 توضیحات:

سال رایگان می باشد 7کمتر از کودکان اقامت -1  

.مجتمع دریافت می شود. هزینه اقامت در-2  

الزامی می باشد. جمله معرفی نامه و کارت ملی سرپرست و همراهان  از تن مدارک شناساییهمراه داش -3  

سرو غذا طبق برنامه و ساعت اعالم شده برای کلیه استفاده کنندگان در محل غذا خوری به صورت سلف سرویس انجام میشود.-4  

اجتماعی و حفظ سالمت سایرین از بهمراه داشتن حیوانات اهلی و خانگی جدا خودداری نمایید.بمنظور رعایت بهاشت فردی و -5  

:هزینه درخواست رزرو و پرداخت  

 

ارسال درخواست دوره  -1
مورد نظر برای اداره کل 

منابع انسانی و امور 
 (روز قبل از سفر 10)رفاهی

تایید کارشناس از -2
 طریق اتوماسیون اداری

 دریافت معرفی  نامه-2



 

 

 



 

 


