درباره ما

هدف هتل پارسیان آزادی تهران از آغاز (زمانی که در زنجیره هتل های هایت قرار داشت) تا
کنون ،ارائه خدمات پنج ستاره به میهامنانی است که می خواهند چنین خدماتی را تجربه کرده و

ازلذت احرتام سنتی ایرانیان به میهامن برخوردار شوند .بنابراین به محض اینکه به عنوان میهامن،
ما را رسافراز منائید برای ما در جایگاه رفیع پنج ستاره بودن قرار می گیرید و این هتل متام توان

خود را به کار خواهد گرفت تا لبخند رضایت را بر لبانتان بنشاند.

از نظر تنوع اتاق نیزبا  ۴۷۵اتاق و شش گونه مختلف ،به میهامنان خود قدرت انتخاب می دهد تا

از میان اتاق سینگل،توئین،دبل وسوئیت جونیور،رویال،دوبلکس و پرزیدنتال و اتاق ویژه معلولین

یکی را برگزیند.به اینها رستوران ایرانی  ۲۴ساعته ،رستوران فرنگی در طبقه  ۲۶و رستوران ایتالیایی

بیچه و هفت سالن چند منظوره مختلف ،با ظرفیت های متفاوت(از  ۵۰تا ۵۰۰نفر) را بیفزائید که
این هتل برای میهامنانش تدارک دیده تا متامی جلسات،هامیش و ضیافت هایشان را پوشش

دهد .هتل از سیستم یکپارچه رصفه جویی در انرژی  BMSبهره می برد و هشدارهایی درباره
شست و شوی ملحفه ها و مرصف بهینه آب در متامی اتاق ها نصب کرده وبه عنوان هتلی

دوستدار محیط زیست نخستین هتل سبز ایران است.

موقعیت جغرافیایی

هتل پارسیان آزادی در مجاورت کوهپایه رشته کوه الربز و نقطه تالقی شاهراه های اصلی از نظر

دسرتسی در بهرتین رشایط قرار می گیرد و میهامنانش را از این نظر آسوده می سازد.هتل همسایه
ی منایشگاه بین املللی ،مرکز اجتامعات سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ،سالن اجالس
رسان اسالمی ،مجموعه بزرگ ورزشی انقالب و جاذبه های گردشگری چون مجموعه تاریخی

سعد آباد،مجموعه تفریحی توچال و پارک ژوراسیک تهران است و به میهامنانش اجازه دسرتسی

آسان به این مراکز را می دهد.

هتل

تعداد طبقات26 :

تعداد طبقات دارای اتاق21 :

تعداد اتاق دبل /توئین400 :
تعداد سوئیت جونیور51 :

تعداد سوئیت رویال2 :

تعداد سوئیت دوبلکس6 :

تعداد سوئیت پرزیدنتال2 :

تعداد سالن ترشیفات7 :

تعداد رستوران و کافی شاپ7 :

تعداد آسانسور4 :

خدمات هتل

بوفه صبحانه رایگان برای میهامنان مقیم

اینرتنت پر رسعت رایگان

طبقات برای افراد سیگاری و غیر سیگاری

بیزینس سنرت

روزنامه محلی رایگان در البی

کانسیرژ و تورهای داخلی
کارکنان چند زبانه

کلوب ورزشی کامل

استخر ،سونا و جکوزی چهار فصل

روم رسویس  24ساعته
خشکشویی و ولت

تاکسی رسویس

فروشگاه های تجاری
رستوران و النژها

رستوران پارسه – منوهای ایرانی و فرنگی -ظرفیت  120نفر
رستوران ایتالیایی بیچه – ظرفیت 150نفر

رستوران ژاپنی کنزو -ظرفیت  150نفر

رستوران مم مد استیک هاوس -ظرفیت  100نفر
کافه ایتالیایی پرسیت -ظرفیت  110نفر

کافه ایتالی پرسیت – سالن یاسمن -ظرفیت  67نفر

امکانات اتاقها و سوئیتها شامل:

سالن نشیمن (سوئیتها) ،اتاق خواب ،رسویس خواب ( تک سایز یا کینگ سایز)

رسویس بهداشتی ،دستگاه تلویزیون هوشمند  42اینچ  ، IPTVکمد دیواری ،تلفن،

سیستم تهویه ،یخچال مینی بار ،چای ساز ،میز کار ،میز عسلی ،آباژور ،جا کفشی،
مهر ،سجاده ،قرآن،سیستم اطفای حریق ،پنجرههای دو جداره ،صندوق امانات و
سیستم انتقال پخش صوت تلویزیون در رسویس بهداشتی ،مینی بار

امکانات رسویس بهداشتی شام:

رسویس بهداشتی فرنگی ،حوله دست ،حوله تن پوش ،شامپو ،مسواک ،خمیر

دندان ،سشوار

رسویس های اتاق:

اینرتنت نامحدود وایرلس و کابلی MBPS۴رایگان ،بوفه صبحانه رایگان ،کلوپ

ورزشی رایگان

رزرو:

+982129112 | www.AzadiHotel.com
reservation@AzadiHotel.com

Email :

سالنهای ترشیفات
سالن زرین –  625مرت مربع – ظرفیت تا  650نفر (چیدمان سینامیی)

سالن املاس –  145مرت مربع – ظرفیت تا  80نفر(چیدمان ضیافتی)
سالن برلیان –  145مرت مربع – ظرفیت تا  80نفر(چیدمان ضیافتی)
سالن زمرد –  142مرت مربع – ظرفیت تا  70نفر(چیدمان ضیافتی)
سالن پارسه –  267مرت مربع – ظرفیت تا  120نفر
سالن پانیذ –  267مرت مربع – ظرفیت تا  110نفر

البی طبقه  80 –23مرت مربع – ظرفیت تا  30نفر
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