رنخ اجاره سالن اه و پذریایی نیب جلسات –سال 5931
سالن

ظرفیت

نوع مراسم

دریای نور

تا  0111نفر

سمینار ،جلسه ،ضیافت یا موارد مشابه

-

نمایشگاه

نوفل لوشاتو

تا  051نفر

سمینار ،جلسه ،ضیافت یا موارد مشابه

یاس 0

تا  511نفر

سمینار ،جلسه ،ضیافت یا موارد مشابه

یاس 5

تا  021نفر

سمینار ،جلسه ،ضیافت یاموارد مشابه

اتاق جلسه

تا  01نفر

جلسه

سالن
Sea Food

تا01نفر

سمینار ،جلسه ،ضیافت یاموارد مشابه

باکریدور

زمان

قیمت(ریال)

نصف روز

71/111/111

یک روز

041/111/111

یک روز

572/111/111

نصف روز

51/111/111

یک روز

41/111/111

نصف روز

51/111/111

یک روز

41/111/111

نصف روز

51/111/111

یک روز

41/111/111

دوساعت اول

3/511/111

هریک ساعت بعد

5/111/111

نصف روز

07/111/111

یک روز

52/111/111

کرایۀ پارکینگ برای هرنفر

7/111

چای کیک قهوه

هرنفر 501/111ریال

اتاق عقد بدون سفره

7/111/111

چای

قهوه

هرنفر 541/111ریال

سکوی عقدداخل سالن

4/111/111

چای

کیک قهوه میوه هرنفر321/111

انواع شیرینی وکیک

هرنفر001/111ریال

کرایه سالن برای هرنفردرسالن دریای نور برای تعداد
کمتراز411نفرازروزشنبه تا چهارشنیه دربرگزاری جشن ومراسم
کرایه سالن برای هرنفردرسالن دریای نور برای تعدادکمتراز 011

چای

کیک

هرنفر531/111ریال

قهوه

کیک

هرنفر581/111ریال

شیرینی آبمیوه

هرنفر521/111ریال

آبمیوه طبیعی

هرنفر521/111ریال

آبمیوه

هرنفر 01/111ریال

کرایه سالن برای هرنفردرسالن یاس 5برای تعدادکمتراز021نفر

هرنفر 521/111ریال

درطول هفته دربرگزاری جشن ومراسم

چای

هرنفر 81/111ریال

کرایه سالن برای هرنفردرسالن یاس برای تعدادکمتراز311نفر درطول

قهوه

هرنفر 501/111ریال

هفته دربرگزاری جشن ومراسم

میوه فصل

آب معدنی

هرنفر 2/111ریال

نفردرروزپنج شنبه،جمعه وتعطیالت رسمی دربرگزاری جشن ومراسم
کرایه سالن برای هرنفردرسالن یاس 0برای
تعدادکمتراز511نفردرطول هفته دربرگزاری جشن ومراسم

کرایه سالن برای هرنفردرسالن نوفل لوشاتوبرای تعدادکمتراز 051

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

نفردرطول هفته دربرگزاری جشن ومراسم

012/111
012/111
012/111
012/111
012/111
012/111

 -0به نرخ سالن ها  %2مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد
 -5ظرفیت سالن ها با توجه به نوع چیدمان تغییر می نماید.
 -3به نرخ پذیرایی بین جلسات  %02سرویس و %2مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد.
 -4از7صبح الی02ویا از02الی  53نصف روز واز7صبح الی  53ویابازه ای که ساعت شروع آن بین 7الی 02وپایان آن بین  02الی 53
باشد ،یک روز کامل محاسبه می شود

