
                                              

 باسمه تعالی

 59تابستان   اعزام کاروان زیارتی دانشگاه شیراز به مشهد مقدس

در خصوص ارائه  همکاران محترم دانشگاهیپیرو تقاضای تعدادی از  احتراماً     

خدمات بهتر با هزینه بیشتر، امسال عالوه بر اعزام کاروان زیارتی مانند سال های 

گذشته ، مدیریت امور اداری  با هتل آپارتمان بشری ) بزرگترین هتل آپارتمان 

با تخفیف ویژه کشور( هماهنگی های الزم جهت ارائه خدمات به همکاران گرامی 

    .است دادهانجام 

ران گرامی می توانند ضمن مراجعه به اداره رفاه و همکا

 دریافت معرفی نامه از این تسهیالت استفاده نمایند.

 . رایگان می باشد ، بدون دریافت خدماتسال  3ثبت نام جهت کودکان زیر  

 ارائه شناسنامه کودکان در هر سنی الزامی است. 

مجرد، پدر و مادر نفرات اصلی شامل فرد دانشگاهی، همسر، فرزندان 

 می باشد.



 

 

 

 ردیف

 

 هزینه

 

  نفرات اصلی

 وام برای هرنفر تا سقف

 نفر4 

 )فقط جهت نفرات اصلی(

با منوی باز بوفه هزینه هر نفر  1

 اقامت روز 4برای 

 ریال000/000/2 ریال 000/550/7

با غذای پرسی برای هزینه هر نفر  2

 اقامت روز 4

 ریال000/000/2 000/050/6

  

فرد دانشگاهی و الزم به توضیح است سقف وام پرداختی برای هر * 

از خرداد لغایت اسفند  ماهه ) 9نفر و بازپرداخت آن  4حداکثر  خانواده

باشد. بدیهی است در صورتی که افراد خانواده بیش از می  (95ماه 

چهار نفر باشند هزینه نفر اضافه به صورت نقدی هنگام ثبت نام 

 شد. دریافت خواهد

 . جهت اقامت در هتل و غذا می باشدهزینه های اعالم شده فقط 



هزینه و نحوه انتقال همکاران به مشهد مقدس و بالعکس 

 بعهده زائران گرامی می باشد.

 

 

 * یادآوری ها :

 در بشریهتل آپارتمان  * محل اسکان زائران محترم دانشگاهی در

 –) خیابان خسروی باشد متری حرم مطهر می 70فاصله حدوداً 

و امکانات موجود اتاق شامل: تلویزیون، ( "ع"روبروی باب جواد 

اینترنت پر سرعت ،  یخچال، تلفن، کولر، سرویس بهداشتی و حمام

و چای ، رایگان، چای ساز برقی، سشوار ، شارژ روزانه آب معدنی 

لوازم بهداشتی ) مسواک، خمیر دندان، شانه، شامپو بدن و سر،حوله 

 است. (و بدن دست



ت هتل و دریافت اطالعات بیشتر به سایت اتذکر: جهت روئیت امکان

مراجعه  www.boshrahotel.irهتل آپارتمان بشری به آدرس 

 نمایید.

  

 اداره رفاه – مدیریت امور اداری

http://www.boshrahotel.ir/

