
 درباره ما
قرار داشت( تا  تیها یهتل ها رهیکه در زنج یتهران از آغاز )زمان یآزاد انیهدف هتل پارس

را تجربه کرده و  یخدمات نیخواهند چن یاست که م یهامنانیکنون، ارائه خدمات پنج ستاره به م
 هامن،یبه عنوان م نکهیبه محض ا نیبرخوردار شوند. بنابرا هامنیبه م انیرانیا یازلذت احرتام سنت
هتل متام توان  نیو ا دیریگ یپنج ستاره بودن قرار م عیرف گاهیما در جا یبرا دیما را رسافراز منائ

 .را بر لبانتان بنشاند تیخود را به کار خواهد گرفت تا لبخند رضا
 

دهد تا  یخود قدرت انتخاب م هامنانیاتاق و شش گونه مختلف، به م ۴۷۵ زبایاز نظر تنوع اتاق ن
 نیمعلول ژهیو اتاق و دنتالیو پرز ال،دوبلکسیور،رویجون تیوسوئ ن،دبلینگل،توئیاتاق س انیاز م

 ییایتالیا انو رستور  ۲۶در طبقه  یساعته، رستوران فرنگ ۲۴ یرانیرستوران ا نهای.به اندیرا برگز یکی
که  دیفزائینفر( را ب ۵۰۰تا ۵۰متفاوت)از  یها تیو هفت سالن چند منظوره مختلف ،با ظرف چهیب
را پوشش  شانیها افتیو ض شیجلسات،هام یتا متام دهیتدارک د هامنانشیم یهتل برا نیا

درباره  ییبرد و هشدارها یبهره م BMS یدر انرژ  ییرصفه جو کپارچهی ستمیدهد. هتل از س
 یاتاق ها نصب کرده وبه عنوان هتل یآب در متام نهیملحفه ها و مرصف به یشست و شو 
 .است رانیهتل سبز ا نینخست ستیز طیدوستدار مح

 

 موقعیت جغرافیایی
از نظر  یاصل یشاهراه ها یرشته کوه الربز و نقطه تالق هیدر مجاورت کوهپا یآزاد انیهتل پارس 

 هیسازد.هتل همسا ینظر آسوده م نیرا از ا هامنانشیو م ردیگ یقرار م طیرشا نیدر بهرت یدسرتس
سالن اجالس  ،یاسالم یجمهور  یامیمرکز اجتامعات سازمان صدا و س ،یامللل نیب شگاهیمنا ی

 یخیچون مجموعه تار یگردشگر  یانقالب و جاذبه ها یمجموعه بزرگ ورزش ،یاسالم رسان
 یاجازه دسرتس هامنانشیتهران است و به م کیتوچال و پارک ژوراس یحیسعد آباد،مجموعه تفر

 .دهد یمراکز را م نیآسان به ا



 هتل
 26تعداد طبقات: 

 21تعداد طبقات دارای اتاق: 
 400تعداد اتاق دبل/ توئین: 
 51تعداد سوئیت جونیور: 

  2تعداد سوئیت رویال: 
 6تعداد سوئیت دوبلکس: 

 2تعداد سوئیت پرزیدنتال: 
 7تعداد سالن ترشیفات: 

 7تعداد رستوران و کافی شاپ: 
 4تعداد آسانسور: 

 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

 ساعته 24روم رسویس 
 خشکشویی و ولت

 تاکسی رسویس
 فروشگاه های تجاری

 
 رستوران و النژها
 نفر 120ظرفیت  -منوهای ایرانی و فرنگی –رستوران پارسه 

 نفر  150ظرفیت – رستوران ایتالیایی بیچه
 نفر 150ظرفیت  -رستوران ژاپنی کنزو

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

 نفر 67ظرفیت  -یاسمنسالن  –کافه ایتالی پرسیت 



 
 شامل: امکانات اتاقها و سوئیتها

رسویس خواب ) تک سایز یا کینگ سایز( ، اتاق خواب، )سوئیتها( سالن نشیمن
، کمد دیواری، تلفن،  IPTVاینچ  42 رسویس بهداشتی، دستگاه تلویزیون هوشمند

کار، میز عسلی، آباژور، جا کفشی، سیستم تهویه، یخچال مینی بار، چای ساز، میز 
های دو جداره، صندوق امانات و مهر، سجاده، قرآن،سیستم اطفای حریق، پنجره

 سیستم انتقال پخش صوت تلویزیون در رسویس بهداشتی، مینی بار
 

 امکانات رسویس بهداشتی شام:
 ریحوله دست، حوله تن پوش، شامپو، مسواک، خم ،یفرنگ یبهداشت سیرسو

 دندان، سشوار
 

 رسویس های اتاق:
رایگان، بوفه صبحانه رایگان، کلوپ ۴MBPSاینرتنت نامحدود وایرلس و کابلی 

 ورزشی رایگان

 رزرو:
+982129112 | www.AzadiHotel.com 

reservation@AzadiHotel.comEmail :             
 

 
 سالنهای ترشیفات

 
 ان سینامیی()چیدم نفر 650تا ظرفیت  –مرت مربع  625 –سالن زرین  

 (ضیافتی دمانی)چنفر 80تا ظرفیت  –مرت مربع  145 – املاسسالن 
 (ضیافتی دمانی)چنفر 80تا ظرفیت  –مرت مربع  145 – برلیانسالن 
 (ضیافتی دمانی)چنفر 70تا ظرفیت  –مرت مربع  142 – زمردسالن 
 نفر 120تا ظرفیت  –مرت مربع  267 – پارسهسالن 
 نفر 110تا ظرفیت  –مرت مربع  267 – پانیذسالن 

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