
گردشــگری آریــا زیگــورات مالــک هتــل هــای ایبیــس  کهکشــانی بــه عنــوان نماینــده انحصــاری شــرکت توســعه  شــرکت ســفر هــای 
کوتــاه مــدت اســت. هتــل هــای ایبیــس  و نووتــل واقــع در فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( در حــوزه ارائــه خدمــات اقامــت 
کــور فرانســه شــروع بــه فعالیــت نمــوده انــد. گــروه هتــل هــای ا کــه تحــت مدیریــت  و نووتــل اولیــن هتــل هــای ایرانــی هســتند 

کهکشانی سفر های 



ایبیس

گیــری از اســتاندارد هــای روز هتــل داری  هتــل ایبیــس  بــا بهــره 
دنیــا و واقــع شــدن در کنــار فــرودگاه بین المللی امام خمینــی )ره(، 
ــران  ــود در ای ــای موج ــل ه ــن هت ــه تری ــه صرف ــرون ب ــی از مق یک
ــا  ــات ب ــن امکان ــه بهتری ــی ب ــل، دسترس ــن هت ــد . در ای می باش
پرداخت حداقل هزینه امکان پذیر است. 196 اتاق، رستوران 
کافــه تریــا و مرکــز اینترنــت از جملــه امکانــات ایــن هتــل  اووپــن، 
ــایل  ــق وس ــهر از طری ــز ش ــه مرک ــل ب ــی  هت ــد. دسترس ــی باش م
ــازه تاســیس  کســی، اتوبــوس و خــط ت نقلیــه عمومــی اعــم از تا
متــروی شــهر تهــران بــه فاصله زمانی 45 دقیقه مهیا می باشــد 
. هتــل ایبیــس مــی توانــد مکانــی برای  اقامت مســافرانی باشــد 
کــه قصــد اســتفاده از امکانات اســتراحتی مناســب بــرا ی قبل یا 

بعــد از پــرواز  از فــرودگاه حضــرت امــام را دارنــد.

ایــن هتــل بــا 7 طبقــه دارای 196 بــاب فضــای اقامتــی مــدرن و 
لوکــس شــامل: اتــاق هــای دبــل اســتاندارد، اتــاق هــای توئیــن 
کلیه تجهیزات اقامتی  استاندارد و اتاق های ویژه معلولین با 
کافی  و رفاهی می باشــد. امکانات این هتل شــامل رســتوران، 
ــژه معلولیــن، ، فضــای ســبز اختصاصــی،  شــاپ، خدمــات وی
مســیر پیــاده روی، نزدیکــی بــه حــرم حضرت امام خمینــی)ره( 
وکارتینــگ اتومبیــل رانــی شــهر جدیــد پرنــد، دسترســی بــه 
متــروی شــهر تهــران و نزدیکــی بــه نمایشــگاه بین المللــی شــهر 

کادری مجــرب و آمــوزش دیــده مــی باشــد. آفتــاب بــا 

نووتل

هــای  هتــل  جــزو  و  اســت  ســتاره   5 هتلــی  نووتــل  هتــل 
کــور اســت . هتــل دارای ۳۰۰  گــروه آ کالس  گــروه بیزینــس 
کــه 4 بــاب اتــاق نیــز بــرای افــراد معلــول  بــاب اتــاق اســت 
گرفتــه اســت. ایــن هتــل بــه دلیــل موقعیــت مکانــی  در نظــر 
بــرای  را  آرامش بخــش  بســیار  فضایــی  دارد  کــه  مطلوبــی 
مهمانــان خــود بــه وجــود آورده اســت . هتــل نووتــل دارای 
کــه همگــی دارای طراحــی  واحدهــای اقامتــی بــزرگ اســت 
و  آرام  و  راحــت  بســیار  فضایــی  و  مــدرن  دکوراســیونی  و 
همچنیــن مجهــز بــه تمامــی امکانــات رفاهــی مــی باشــند.

کافــی شــاپ هــای متنــوع   ایــن هتــل دارای رســتوران هــا و 
و منطبــق بــا ذایقه هــای مختلــف اســت. همچنیــن هتــل 
کاری  و جلســات  نووتــل دارای چندیــن ســالن همایــش 
کاری  کــه در ســفر  مــی باشــد.هتل نووتــل بــرای مســافرانی 
کــرده تــا  کامــل فراهــم  هســتند اتــاق جلســه بــا امکانــات 
ــزار  کاری شــان را هــم در همیــن هتــل برگ بتواننــد جلســات 
ج شــوند  کننــد و مجبــور نباشــند بــرای جلســات از هتــل خــار
و زمانشــان را هــدر بدهنــد. اســتخر شــنا، اینترنــت رایــگان، 
جملــه  از  رایــگان  ترانســفر  خدمــات  و  ورزشــی  باشــگاه 
کــه هتــل نووتــل بــه مهمانــان ارائــه می کنــد.  امکاناتــی اســت 
خدمــات رفاهــی هتــل در حــد اســتانداردهای بین المللــی 

اســت و رضایــت تمامــی مســافران را جلــب می کنــد.



 5۰۰ باب اتاق لوکس شامل اتاق های دو تخت مجزا، اتاق های خانوادگی و اتاق هایی با تخت بزرگ 
) The lounge( و النژ )Lobby Lounge ( البی النژ ، )Vadi ( رستوران محلی وادی ، )Galaxy( کهکشان رستوران بین المللی 

استخر سر پوشیده و مجموعه سونا و جکوزی 
کروالنژ

مجموعه ورزشی
سالن اسپا

سالن آرایش

کوتــاه  کــه مســافر پیــش از پــرواز بــه دالیلــی توقفــی چنــد ســاعته در فــرودگاه داشــته باشــد مــی توانــد از خدمــات اقامــت  در صورتــی 
ح ذیــل اســت: کــه ایــن خدمــات بــه شــر مــدت در ایــن مجموعــه هتلــی بهرمنــد شــود 

1-اقامت در هتل های ایبیس و نووتل 
2-ترانسفر  رایگان از هتل به فرودگاه امام خمینی 

۳-استراحت و استفاده از امکاناتی مانند حمام و اینترنت رایگان
4-استفاده از مجموعه اسپا و ورزشی 

کامل به صورت بوفه در رستوران هتل با بهترین منوی غذایی 5-استفاده از یک وعده غذایی 
کــردن مســافر  گیــت بیزینــس فــرودگاه امــام بــدون ایســتادن در صــف ، همراهــی  6-اســتفاده از خدمــات Fast track  )چــک ایــن از 
گذرنامــه توســط همــراه ( گیــت اختصاصــی  کارت پــرواز بــدون ایســتادن در صــف وهدایــت بــه ســمت  و تحویــل بــار و دریافــت 

آمفی تئاتر و سالن همایش
اتاق جلسات 

ترانسفر توسط شاتل هتلی
در آینده نزدیک امکاناتی شامل شیشه بار و... 

امکانات هتل های فرودگاهی امام )ره(

کوتاه در هتل های فرودگاهی امام )ره( اقامت 

گیت بیزنس فرودگاه امام بدون ایستادن در صف چک این از 
کارت پرواز بدون ایستادن در صف کردن مسافر و تحویل بار و دریافت  همراهی 

گذرنامه توسط همراه گیت اختصاصی  هدایت به سمت 

ترانسفر از درب منزل
اقامت در هتل

اینترنت پرسرعت
کانتر اختصاصی پرواز همراهی تا 

Boarding Pass تحویل بار و
First Class گیت اختصاصی گذرنامه در  بررسی 

راهنمایی به ترمینال پرواز

کانکشن مسافران پرواز های 
کارمندان فرودگاهی کادر پروازی و 

کنند که می خواهند در هزینه و زمان رفت و آمد به شهر صرفه جویی  مسافرانی 
کنفرانــس  کــه بــه دنبــال همایــش و  گزینــه جــذاب بــرای شــرکت هایــی اســت  کالس تجــاری چنیــن هتل هایــی یــک  مســافران 

ســریع بیــن پــروازی هســتند و یــا مایــل بــه اســتراحت قبــل یــا بعــد از پــرواز هســتند.
کــه در بــدو  ورود بــه فــرودگاه در ســاعات اولیــه صبــح، فاصلــه زمانــی چنــد ســاعته تــا ورود بــه هتــل یــا پــرواز داخلــی  مســافرانی 

کننــد از طریــق فــرودگاه مهر آبــاد را بایــد در فــرودگاه امــام ســپری 

VIP پکیج خدمات

کوتاه برای چه مسافرانی مناسب است: اقامت 

ح زیر می باشد: که به شر   Fast Track استفاده از خدمات
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