
 سمه تعالیاب

عظیم  و ی بکرهابودن ظرفیتسو و دارایکگرفتن در مرکز پایتخت انرژی کشور از رغم قرارشهرستان عسلویه علی

تنها  ،ندارد. به عبارت بهتری برای پذیرش و اقامت مهمانان ی چندانهاسفانه قابلیتگردشگری از سوی دیگر، متأ

 اکثر مواقع خاص ودر مراکز رسمی پذیرش مسافر با امکانات قابل قبول هتلینگ، دو باب هتل هستند که آن هم 

 اند.های سطح منطقه پارس جنوبی رزرو شدهاز سوی شرکت ،دارای اهمیت

جود با و رساند مجموعه مدیریتی یازدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی عسلویهبا این مقدمه به عرض می

اطر خ و آرامش رضایتمسئولیت حقوقی و قانونی ندارد اما قدر داران گرانینکه در خصوص اسکان و اقامت غرفها

متعدد، در تلاش برای اقامت قبل با پیگیری و برگزاری جلسات  هاماهاز را فرض واجب دانسته و  مهمانان ارجمند

 . نمایشگاه بوده استداران محترم در روزهای برگزاری رویداد غرفه

ی دهکدهاست،  داران محترمی رزرو توسط غرفهشده و آماده ی اولیه آن انجامهاای که هماهنگیمجموعه

است که با موقعیت قرارگیری در کنار دریا و فضای سبز و  ارگادردشگری شرکت عملیات غیرصنعتی پازگ

آن خود ی و اقامتی در سطح پارس جنوبی را از ترین مجموعه رفاهعنوان بزرگ ،مجموعه گردشگری مجاور آن

 هایمیو پتروش هاعی پالایشگاهتجماز مراکز مناسب ی توجه این دهکده گردشگری فاصلهکرده است. از مزایای قابل

های نیلگون خلیج فارس فضای بسیار مناسبی را برای . همچنین مجاورت در کنار آباست و دوری از مراکز آلاینده

و  هاتیپ تصاویر انواع اماکن اقامتی، ده است. در ادامهپی سکوت و آرامش هستند فراهم کر درکسانی که 

 د وشوهمراه شرایط آن تقدیم حضور میها، بهگاهفرد هر یک از اقامتهبهای قرارگیری متفاوت و منحصرموقعیت

 .فرماییدوجه تخواهشمند است به نکات ذیل امیدوار است مورد توجه قرار گیرد. در پایان 

 د.ونی و دارای مجوز را انتخاب فرمایین و مراکز قاناکام ،منظور اقامت در عسلویهاستدعا دارد به قویاً -1



تمهیدات سرویس رفت و  ،ای هتل گردشگری تا محل نمایشگاها توجه به بُعد مسافت بیست دقیقهب -2

 برگشت نیز اندیشه شده است که سعی خواهد شد با حداقل قیمت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

 .است همراه صبحانه متعارف بوفهشده بهی ارائههاقیمت -3

نام و واریز وجه ، اولویت با ثبتهاشده توسط مدیریت نمایشگاههای رزروبا توجه به ظرفیت محدود اتاق -4
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