شرایط و امکانات :
الف  :مکان  :مازندران
آدرس  :كيلومتر  5جاده نوشهر به سمت نور – مزگاه – مجتمع ساحلي كاكتوس
تلفن تماس 39333333133 - 39331131190:
تلفن و فا كس 333- 53355353
كد پستي 4053351944 :

امکانات  :پاركينگ  ،باربيکيو  ،اسپيليت  ،اجاق گاز  ،یخچال  ،تلویزیون استاني  ،مبلمان  ،آسانسور .. ،
تعداد  1 :واحد دو خوابه در چهارطبقه
ب  :موقیت مکانی :
 -3ساحلي
 -3نزدیك به سواحل طرح سالم سازي
 -1دسترسي آسان و بدون ترافيك به مركز شهر نوشهر و چالوس
 -4نزدیکي به اماكن تفریحي و رستورانها
 -5امکان استفاده از ساحل دریا و فضاهاي جنگلي
 -0مجموعه اختصاصي دانشگاه
ج  :امکانات :
 : 3واحدها بسيار شيك و با چشم اندار دریا
 : 3مجهز به ال سي دي با كانالهاي استاني
 :1داراي سرویس بهداشتي فرنگي و سنتي

 : 4امکانات آسانسور و پلکان
 : 5امکان طبخ غذا در هر واحد پيش بيني شده البته رستورانها متنوع با غذاهاي محلي و فست فود نيز در
نزدیکي هتل وجود دارد .
 : 0مجهز به سيستم اسپيلت

د :شرایط :
 : 3هر درخواست كننده حداكثر ميتواند دو واحد را به صورت همزمان یا در طول تابستان انتخاب نماید ( یارانه
هاي دانشگاهي حسب متن نامه )
 : 3دوره استفاده از واحد ها  ،چهار شب و پنج روز بوده و ساعت ورود  5 ،عصر و ساعت خروج  31بعد از
ظهر ميباشد.
 :1حداكثر تعداد افراد پذیرش شده هر واحد  4 ،نفر به صورت تخت خواب و یك نفر كف خواب  ،ميباشد .
 : 4متقاضي استفاده از هر واحد  ،فضاي یك خودرو را در پاركينگ اختصاصي هتل در اختيار خواهد داشت.
 : 5حتما بایستي همکاران و خانواده محترمشان جهت ایمني از فضاهاي طرح سالم سازي جهت شنا استفاده
نمایند .
 : 0فقط متقاضيان ميتوانند تا  23ساعت قبل از تاریخ اقامت در هتل نسبت به لغو ثبت نام اقدام فرمایند وا گر به
هر دليلي ( غير مستند ) از واحد ثبت نام نموده  ،استفاده نکردند  53 ،درصد هزینه كل از ایشان كسر خواهد
شد.
 :2كودكان زیر  1سال در تعداد نفرات محسوب نميشوند .
 : 1پذیرش با فرم چاپ شده كه از سایتي كه ثبت نام را در آن انجام دادید  ،در مجموعه صورت ميگيرد
 :9در صورت تخليه زودتر از تاریخ اعالم شده در فرم چاپي  ،هزینه كل طول دوره محاسبه ميشود .

 : 33بدليل رعایت مقررات و نظم مجموعه و احترام به همکاران  ،درخواست پذیرش و اقامت زودتر از ساعت
اعالمي را نفرمایيد.
 : 33حتما و حتما  ،در هنگام مراجعه به پذیرش مجموعه  ،شناسنامه خود و همراهانم را جهت پذیرش و همچنين
فرم معرفي نامه دانشگاه را  ،به همراه داشته باشم.
 :33حتما شخص متقاضي یا همسر ایشان در هنگام مراجعه به هتل بایستي حضور داشته باشند

با آرزوي سالمتي  ،بهروزي و البته سفري خوش و همراه با لطف الهي  ،براي حضرتعالي و خانواده محترمتان ،
اميدواریم كه با رعایت كليه قوانين و مقررات و البته ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده  ،ما را در ادامه راه ،
یاري فرمایيد

