
برای مسافران خارج   1397سال  جدول نرخ اسکان اقامتگاه های بوم گردی ورزنه  

بدون حمام  معادل )یورو(

 اختصاصی

با  نرخ )ریال(

 حمام اختصاصی

 ردیف اتاق

13 000/600  1 یک خوابه  700 /000 

22 000/100/1  دو خوابه  000/200/1 

 

2 

29 000/500/1  000/005/1  سه خوابه 

 

3 

36 000/800/1  000/000/2  چهار خوابه 

 

4 

42 000/200/2  000/300/2  پنج خوابه 

 

5 

 

 هزینه افامت شامل صبحانه و اینترنت رایگان می باشد.

خفیف ریال که تا بیست درصد میتوانند ت 000/600ازا هر نفر  رف آژانس  رزرو می شوند بهکه از طخارجی برای مسافرانی  -1

 .طرف آژانس رزرو می شوند تا پانزده درصد تخفیف قائل شوندو مسافران ایرانی که از 

ریال و در صورتی که با فولبرد  000/400قیمت برای تورهای ایرانی در صورتی که فقط اقامت داشته باشند برای هر نفر  -2

دو وعده  و با فولبرد پنج وعده شامل  000/700اهار و یک شام برای هر نفر سه وعده غذا شامل  یک صبحانه ، یک ن

 ریال می باشد. 000/900ر صبحانه، دو وعده ناهار و یک وعده شام برای هر نف

 ریال می باشد 000/400برای هر نفر  جهت اقامت قیمت برای مسافران ایرانی -3

 هزار ریال 000/200نفر اضافه برای هر اتاق هر نفر  -4

برای تورهای دانش آموزی و دانشجویی بیست درصد  و نیزبرای مسافران ایرانی اقامتگاهها می توانند در وسط هفته ها  -5

 تخفیف قائل شد.

 یورو می باشد. 8ریال معادل  000/450اتاق های دورمیتوری برای مسافران خارجی برای هر نفر  -6

یورو برای  تا سقف یکبه توریست هایی که به صورت انفرادی و یا خانوادگی اقامت دارند می توانند تمامی اقامتگاه ها  -7

از مبلغ تخفیف ن ایرانی تا سقف پنجاه هزار ریال و برای مسافرااقامت مسافران خارجی براساس نرخ میراث فرهنگی 

 قائل شوند.ریال  000/400

تبلیغات تمامی اقامتگاه ها موظف می باشند تمامی نرخ ها را در وب سایت اقامتگاه خود و تمامی فضای مجازی که در حال  -8

 ذکر کنند.می باشند 

 .می باشد 14ظهر و تحویل اتاق ساعتبعد از  1ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر ساعت  -9

 

 



1397نرخ تورهای برگزار شده در اقامتگاه ها و نرخ تاکسی ها در سال   

 

 تور کمپ شبانه در کویر شامل چادر، شام در کویر، صبحانه و یک نگهبان هر نفر سی یورو 

 

 اقامتگاه سنتی نگار                                 اقامتگاه سنتی چاپاکر                                                                       

 

 اقامتگاه سنتی حافظ                                                                                        اقامتگاه سنتی ورزنه                   

پورسانت  توضیحات

 اقامتگاه

نرخ با  نرخ بدون راهنما )ریال( نرخ تاکسی

 راهنما)ریال(

 ردیف شرح

 000/350  000/850  1/200/000 (22€ ) 000/800/1 

) € 33( 

 1 تور دریاچه نمک

 000/350  000/850   1/200/000 (22€ ) 000/800/1 

) € 33( 

 2 تورقلعه خرگوشی

 000/50  000/300  350/000 (6/5€ ) 600/000 (11 
€ ) 

 3 قلعه قورتان

 000/150  000/350  500/000 (9€ )  
***** 

 4 کویر ورزنه )طلوع(

 000/50  000/250  000/300   
******* 

 5 کویر ورزنه )غروب(

 000/100  000/450  550/000(10 € )  
******* 

 6 تاالب گاخونی

 000/50  000/650   
****** 

 
******* 

اصفهان به ورزنه و 

 برعکس

7 

 000/100  000/500/1  1/600/000 (29€ )  
******** 

ورزنه به یزد و 

 برعکس

8 

 000/300  000/700/2 ورزنه به میبد، چک  ****** ( 55€)3/000/000 

 چک و خرانق

9 

 000/300  000/500/3 ورزنه به شیراز با  ****** ( 70€)3/800/000 

توقف در تخت 

 جمشید

10 

 000/250  000/750/1  11 ورزنه به کاشان ****** ( 36€)2/000/000 

 000/300  000/200/2  12 ورزنه ابیانه کاشان ****** ( 46€) 2/500/000 

 ***** 000/450  000/450  ****** 

 
 13 ورزنه به نائین

 000/50  000/300  000/350 ورزنه به گردنه مال  ***** 

 احمد

14 

 000/50  000/700 اصفهان به ورزنه با  ****** ( 14€) 750/000 

 توقف در قورتان

15 


