
 

 

 

 یزد والی شرایط پذیرش مهمان در هتل سنتی
 
 

 با سالم و احترام 
 

دانشگاه در خصوص افزایش امکانات رفاهی به اطالع می رساان  طقا     محترم با عنایت به موافقت مسئولین

از کلیه اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان گرامی مای تواننا     یزد والی سنتیهتل تواف  بعمل آم ه با 

با دریافات معرفای    "، پاییز و زمستان تابستانو  بهارفصل در  " 29/12/98لغایت  01/20/98تاریخ 

 بهره برداری نماین  .  نامه از امور اداری دانشگاه از امکانات اقامتی مذکور

 

 نکات قابل مالحظه  : 
  می باش  . شب4روز 5،  شب3روز 4م ت اقامت در هتل 

  نفر می باش . 6ش ه )دو اتاق سه تخته  (ح اکثر تع اد مهمانان با توجه به تع اد اتاق های رزرو  

 .  م ت اقامت همراه با صقحانه ، ناهار ، شام می باش 

  می باش  ریال1/ 000/000هزینه اقامت به ازاء هرشب. 

     . 12تخلیهه اتهاق ق هل از سها ت     )ساعت ورود وخروج افراد طق  قاوانین هتال مای باشا 

 می باشد ( 14حویل اتاق بعد از سا ت و ت

   روز 20متقاضااایان گرامااای جهااات برناماااه ریااازی بهتااار تااااریت اساااتفاده از هتااال را حتماااا

شاااماره روز ققاال بااه    10ققاال بااه امااور اداری دانشااگاه ارادااه نمادیاا  ، هزینااه اقاماات را         

ارادااه اصاال  واریااز و  کمهه  ههها  مردمههی  بههه نههام   کشههاورز بانهه  443021095

م لههو واریههز   بههه هههیب و ههه قابههل  ی ماای باشاا  و  فاایش واریاازی بااه اداره رفاااه الزاماا 

 .استرداد نمی باشد

 . تاریت های اختصاصی به افراد جهت استفاده از هتل قابل تغییر نمی باش 

 . حضور همکار گرامی جهت اقامت در هتل الزامی می باش 

 

 

 



 

 

 شرایط پذیرش مهمان در هتل سنتی والی یزد
 
 

  بای  اعالم گردد در غیر اینصورت هزینه مربوطه به هیچ عنوان روز ققل می  5اعالم انصراف ح اکثر

 مسترد نمی گردد.

  ر اینصهورت  وز ق ل از سفر می باشد در غیر10ث ت نام قطعی منوط به ر ایت پرداخت

 به صورت خودکار کنسل می شود . 

 

 همکاران گرامی می توانند  هت دریافت بلیط با نماینهد  ژاانهم مسهتدر در سهازمان مرکهز      

 دانشگا  هماهنگی ها  الزم انجام دهند.

 
 

 

 

 

 
  

 دانشگاهداره رفاه ا


