
 موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس  

 

 طالعات پکیج اقامت در مشهد مقدس ا

 ویژه بازنشستگان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران 

 

 ، نشسته محترمز با

 نام قطعی در سامانه، به نکات زیر توجه فرمایید:قبل از رزرو و ثبت لطفا  

 

هتل  در  تعداد نفرات یا تغییر    کردن کم، امکان کنسل، اضافه یا  در شهر مقدس مشهد  رزرو نهایی اقامت   پس از .1
 . بودخواهد  ری پذامکان " از اقامت یک هفته قبل"تا 

اقدام به کنسل یا تغییر در مشخصات ثبت شده نموده یا به  ،  نام قطعیچنانچه بعد از رزرو و ثبتبدیهی است   .2
های مربوطه از حقوق وی کسر  آن به عهده شخص بازنشسته بوده و هزینه  مسئولیتهتل مراجعه نفرمایید،  

 خواهد شد. 
 .محیا است زنشسته هر با برای  و استفاده از تسهیالت رزرو اقامت نامامکان ثبت بارکیسالی  .3
 . است یالزام )تحت تکفل و مهمان(  افراد  شناسنامهارائه    لذا ،باشدطبق قوانین اماکن می پذیرش در هتل  .4
 .است ی ، به عهده بازنشسته گرامسفر و اقامت مهمانان  ی هانهیهز  .5
 خواهد شد.   ل یهتل تسه کیدر   مهمان  و از طرف هتل، امکان اقامت بازنشسته  ط یبودن شرا ایمهصورت در  .6
 به شرح ذیل است:  قوانین تکفل فرزندان  .7

 سالگی 22فرزندان پسر تا   (1
 به باال در صورت ارائه نامه اشتغال به تحصیل دانشجویی  22پسر از    فرزندان (2
 دختر تا قبل از ازدواج یا اشتغال  فرزندان (3

واریز    حسابشماره  طورنیهم،  (  یاجتماع  نیتأممربوط به واریز سهم بازنشسته )  حسابشمارهجهت اطالع از   .8
 ۹21  –  578۹۵5۹4  : تماس حاصل فرمایید. تلفن پشتیبانی خدمات رزرو مشهد  سهم مهمان، با پشتیبانی 

، اطالعات  )جم و ساوین(  اقامت در مشهد مقدس  پکیج  مربوط به دو هتل های و هزینه امکانات  سهیمقابرای  .۵
 زیر مشاهده فرمایید.  جداولدر ها را آن
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  (چهارستاره ) مشهد  جم هتل اقامت در  اطالعات

 1/4و   4پاسداران  ن یپاسداران، ب  ابانیپاسداران، خ ابان یمشهد، خ جم  نشانی هتل
 ۹51385۵۹۹44 جم  هتل تلفن

   ۹21  - 578۹۵5۹4  نام و رزرو تلفن پیگیری ثبت
 my.nicico.com/res نام آدرس سایت ثبت

 

 قه یدق 25 تا فرودگاه با ماشین جم فاصله هتل
 دقیقه  15 تا حرم با ماشین  جم فاصله هتل
 دقیقه  2۹ تا حرم پیاده جم فاصله هتل
 دقیقه  3۹ آهن با ماشینتا راه جم فاصله هتل

 (هار، شاماصبحانه، ن سه وعده رایگان )  هتل جم  امکانات غذایی 
 .دارد هتل، پارکینگ اختصاصی  خودرو پارکینگ 

 رایگان  صورتبهدر البی  سرویس اینترنت 
 

 )ساعت تحویل اتاق به مسافر(  بعدازظهر  2ساعت   اتاق  ورود بهساعت 
 )ساعت خروج مسافر از اتاق(  ظهر  12ساعت  خروج از اتاق ساعت 

 های غذاییوعده

 شود.  در رستوران هتل سرو می صبحهر   صبحانه:وعده 
شود.  شامل ناهار می  ،انجام شود  2:3۹ساعت  قبل از  تا  پذیرش  روز ورود اگر  در    :  ناهاروعده  

روز آخر شامل    ،  اگر روز اول ناهار صرف نشودولی    شودروز آخر شامل سرویس ناهار نمی
 شود.سرویس نهار می

 شود.هر شب در رستوران هتل سرو می شام: وعده 
 

 هزار ناموت برای هر شب   25۹ در هتل جم  از افراد تحت تکفل هر نفر متاقا  نهیهز 
 تعداد نفرات اعالم شده در سایت  حداکثر تعداد افراد تحت تکفل 

 هزار ناموت برای هر شب  78۹  در هتل جم  از افراد مهمان اقامت هر نفر  نهیهز 
 نفر  4حداکثر  حداکثر تعداد افراد مهمان 

 سال کامل(  2سال یا   2زیر رایگان )سن دقیق  سال ۲افراد زیر هزینه  

 سال  ۵تا   ۳هزینه افراد 
فاقد تخت و فقط شامل غذا است(. در صورت تمایل  )   بهامین 

 شود. به استفاده از تخت، هزینه کامل دریافت می
 

  افراد تحت تکفل   و  بازنشسته  متاقا  نهیهز 
 اجتماعی(  نی تأمبرای بازنشستگان کارگری )

سفر،   از  بازنشستهقبل  سهم  مبلغ  صندوق    مؤسسه   حساببه  کل 
 شود.بازنشستگی واریز می

تکفل    متاقا  نهیهز  تحت  افراد  بازنشسته، 
 (صندوق مس)   صندوق برای بازنشستگان

مبلغ   بازنشستهکل  از فیش حقوقی    چندماهه   اقساط  صورتبه،  سهم 
 شود.ایشان کسر می

 هزینه اقامت مهمانان 
های اعالم شده، هنگام ورود کل مبلغ هزینه اقامت مهمانان طبق قیمت

 شود.کامل به هتل پرداخت می صورتبهبه هتل و پذیرش  
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  )سه ستاره(مشهد  ساویناقامت در هتل  اطالعات

 6  یی نبش حنا  - 12امام رضا   ابانیخ  -مشهد  ن یساونشانی هتل 
 ۹51 –  385835۹1 نیساوتلفن هتل  

 ۹21  - 578۹۵5۹4  و رزرو  نامتلفن پیگیری ثبت
 my.nicico.com/res نام آدرس سایت ثبت

 

 دقیقه  12 تا فرودگاه با ماشین  نیساوفاصله هتل 
 دقیقه  5 تا حرم با ماشین نیساوفاصله هتل 
 دقیقه  1۹ تا حرم پیاده  نیساوفاصله هتل 
 دقیقه  2۹ آهن با ماشین تا راه نیساوفاصله هتل 

 هار، شام(اسه وعده رایگان )صبحانه، ن  ن یساوامکانات غذایی هتل 
 پارکینگ عمومی نزدیک هتل است.  .نداردپارکینگ اختصاصی هتل،  پارکینگ خودرو 

 رایگان  صورتبهدر البی  سرویس اینترنت 
 

 )ساعت تحویل اتاق به مسافر(  بعدازظهر  2ساعت   ساعت ورود به اتاق 
 ظهر )ساعت خروج مسافر از اتاق(  12ساعت  ساعت خروج از اتاق 

 های غذاییوعده

 شود.  هر صبح در رستوران هتل سرو می  وعده صبحانه:
شود.  انجام شود، شامل ناهار می  2:3۹در روز ورود اگر پذیرش تا قبل از ساعت    :  وعده ناهار

روز آخر شامل    ،  شود ولی اگر روز اول ناهار صرف نشودروز آخر شامل سرویس ناهار نمی
 شود.سرویس نهار می

 شود.هر شب در رستوران هتل سرو می وعده شام: 
 

 هزار ناموت برای هر شب  15۹ در هتل ساوین از افراد تحت تکفل هر نفر متاقا  نهیهز 
 تعداد نفرات اعالم شده در سایت  حداکثر تعداد افراد تحت تکفل 

 هزار ناموت برای هر شب  5۹۹ در هتل ساوین از افراد مهمان اقامت هر نفر  نهیهز 
 نفر  4حداکثر  حداکثر تعداد افراد مهمان 

 سال کامل(  2سال یا   2رایگان )سن دقیق زیر  سال ۲هزینه افراد زیر 

 سال  ۵تا   ۳هزینه افراد 
. در صورت تمایل  فقط شامل غذا است(  وفاقد تخت  )   بهامین 

 شود. به استفاده از تخت، هزینه کامل دریافت می
 

  بازنشسته و افراد تحت تکفل   متاقا  نهیهز 
 اجتماعی(  نی تأمبرای بازنشستگان کارگری )

سفر،   از  بازنشستهقبل  سهم  مبلغ  صندوق    مؤسسه   حساببه  کل 
 شود.بازنشستگی واریز می

تکفل    متاقا  نهیهز  تحت  افراد  بازنشسته، 
 )صندوق مس(  صندوق برای بازنشستگان

بازنشسته،   مبلغ سهم  از فیش حقوقی    چندماهه   اقساط  صورتبهکل 
 شود.ایشان کسر می

 هزینه اقامت مهمانان 
  های اعالم شده،قیمتکل مبلغ هزینه اقامت مهمانان طبق  قبل از سفر،  

 شود.صندوق بازنشستگی واریز می  مؤسسه  حساببه
 


