مجتمع آموزشی ﻭ ﺍقامتی کیشمهر

متعلق به دانشگاه عالمه طباطبائی در شهر فریدونکنار -مازندران
(ویژه دانشگاهیان)

این مجتمع ساحلی در زمینی به متراژ  3208متر مربع ،با متراژ اعیانی حدود  5هزار متر مربع در  3بلوک مجزا با
 46واحد اقامتی (یک تا سه خوابه) و با دید به دریای خزر در کنار ساحل زیبای فریدونکنار احداث گردیده است.

بلوک های  Aو  Bاین مجتمع هریک در  3طبقه ،با دارا بودن  26واحد اقامتی یک خوابه با متراژ  70مترمربع و بلوک  Cآن در
 4طبقه و شامل  20واحد با متراژهای  90تا  170متر دوخوابه و سه خوابه است.
رعایت نکات فنی و ایمنی از قبیل مقاومت در برابر زلزله تا میزان  8ریشتر ،رعایت موارد بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
و دارا بودن شناسنامه فنی و ملکی در ساختمان این مجتمع از نکات قابل توجه است که این استاندارد ها برای اولین بار در این
مجموعه اقامتی در شهر فریدونکنار اجرا شده و به عنوان پروژه نمونه انتخاب گردیده است.
این مجتمع دارای امکانات پذیرایی ازجمله رستوران در طبقه همکف و کافی شاپ در طبقه پنجم با دید بسیار عالی و رو به دریا می باشد.
قیمت آپارتمان های مجتمع ( اقامت بهمراه صبحانه و تا تاریخ )97/6/31به شرح ذیل می باشد:

توجه:

* -تحویل اتاق ساعت  14و تخلیه آن ساعت  12می باشد.

* -اقامت تا ساعت  6بعد از ظهر نیم بها است .

* -ارائه مدارک شناسایی معتبر الزامی می باشد.

* -استفاده از رستوران شامل  %5تخفیف می باشد.

* -کودک باالی 6سال یک نفر محاسبه می گردد.
نحوه استفاده:
* -جهت رزرو اقامت و کسب اطالعات بیشتر با شماره  01135668656پذیرش مجتمع تماس بگیرید.
* -شماره حساب ( 98722858بنام :تمرکز وجوه برگزاری دوره های آموزشی) نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی جهت
واریز هزینه اقامت می باشد
* -مالک رزرو و اقامت ارسال فیش واریزی (کل مبلغ اقامت) از طریق فکس به شماره  01135668607و هماهنگی با پذیرش
مجتمع می باشد.
* -هنگام مراجعه به مجتمع ارائه اصل معرفی نامه از اداره رفاه دانشگاه مربوطه و فیش واریزی الزامی می باشد
* -مجتمع کیش مهر در خصوص هزینه کنسلی و دیگر قوانین تابع قوانین هتلی می باشد.
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