


 هتلداری صنعت در (تجاری نشان) برند ترین معتبر عنوان به استقالل پارسیان المللی بین هتل
 گردشگری خدمات کیفیت استاندارد گواهینامه کننده دریافت ستاره 5 اقامتی مرکز اولین ایران،

 طرح)کشور اقتصاد و صنعت رتبه عالی مدیران و سران اجالس دومین برگزیده هتل کشور، در
 که است شرقی و غربی برج 2 دارای پارسیان هتلهای زنجیره در هتل بزرگترین و (سپاس ملی
 البرز جبال سلسله دامنه ، تهران باغشهر منطقه در مربع متر هزار 70 حدود مساحت به زمینی در

 که آید می بشمار آن پایتخت و ایران هتل بفردترین منحصر گوناگون جهات به و است شده واقع
  . دارد قرار میهمانان انتخاب اولویت در همواره



 رستوران                                                  
                 رز 

 های کوه به زیبا اندازی چشم و نفر 78 ظرفیت با رز رستوران

 کادری از مندی بهره و ،فرنگی ایرانی غذایی منوهای با تهران شمال

  . است نظیر بی خود نوع در مجرب

 ویژه خدمات جمله از اعیاد و جمعه روزهای مخصوص نهار بوفه

 . است رستوران این

 



 ماهی سالمون شیشلیک ماهی سنگسر



رستوران اتالر                           
1یاس                                              

THE SECRET CODE 

19 05 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Fusce diam tortor, mattis quis 

dapibus vitae, euismod. 

واقع در ضلع شرقی البی   1تاالر رستوران یاس 
نفر و قابلیت بهره برداری   180هتل با ظرفیت 

. چند منظوره   



 نان جو  کیک مرمر  نان کروسان



 اتالر رستوران                                       
  البی شرقی ضلع در واقع 2 یاس رستوران تاالر 2یاس                                    

  ویژه سالن اولین عنوان که گنجایش نفر 110 با هتل

  میزبان دارد خود آن از را ایران های هتل در بانوان

  . بود خواهد شما شکوه با های ضیافت



 رستوران                                         
سرسبز   



                                                             رستوران
 نوفل لوشاتو

 
  

  و ایرانی خوشمزه غذاهای ارائه و نفر 140 ظرفیت با لوشاتو نوفل رستوران
  غذا صرف برای دلنشین و خاص محیطی مجرب آشپزهای دستپخت حاصل فرنگی

  برگزاری امکان . شماست دوستانه و کوچک های جشن و خانواده اعضای با
  شمار به آن های قابلیت دیگر از تاالر این در آموزشی های کارگاه و ها نشست

   . آید می



 رستوران                                                  
ردیایی کاسپین    



 الهل سرویس 



                                                
     کافی شاپ

 به وقت تمام خدمات با استقالل پارسیان هتل زیبای البی شاپ کافی
 و دسرها لذیترین سرو و پیانو زنده اجرای با همراه میهمانان

 طالب که است مندانی عالقه خاستگاه ها، نوشیدنی گواراترین
 لحظاتی شهری، روزمره زندگی هیاهوی از فارغ تا هستند محیطی

 . کنند طی آرامش در خود دوستان یا خانواده اعضای کنار در را



 سالن ردیای نور                          

  مشتریان سلیقه مطابق مختلف های چیدمان قابلیت با زیبا سالن این
  نفر 850 با ایران های هتل در ستون بدون سالن بزرگترین

  برگزاری برای نیاز مورد امکانات همه به مجهز و ظرفیت
  های ضیافت شغلی، های نشست المللی، بین و ملی های همایش

  های نشست و ها همایش ساله همه که است ...و خانوادگی
  . شود می برگزار آن در مختلفی



 روم سرویس 



سوئیت اه  وااتق اه    
  به زیبا اندازی چشم با هتل های سوئیت و اتاق باب 552

 هتل امکانات به مجهز و تهران جنوبی و شمالی مناطق
  استقالل پارسیان هتل اقامتی های توانمدی ستاره، 5 های

  های هیأت میهمانان، عموم همواره که دهند می تشکیل را
  اقامت از ...و گردشگری بازرگانی، تجاری، سیاسی،

  . کنند می رضایت احساس هتل این در



د  و  رتکیب   تعدا
ااتق اه و سوئیت اه                                   

 برج غربی

 باب     175باب                        اتاق دو نفره  56: اتاق یک نفره 
 باب  2: باب                    سوئیت بزرگ  28: سوئیت کوچک 

 برج شرقی

 باب     159: باب                        اتاق دو نفره  114: اتاق یک نفره 
 باب  3: باب                    سوئیت بزرگ  15: سوئیت کوچک 



 ااتق جلسه 



زمین تنیس  وکلوپ ورزشی   

  بخار، و خشک سونای پوشیده، سر استخر شامل استقالل پارسیان هتل ورزشی کلوپ
  مندان عالقه سایر و میهمانان استفاده برای ماساژور با همراه بدنسازی سالن و جکوزی

   . آید می بشمار بزرگ تهران ورزشی های مکان ترین مجهز و زیباترین از یکی
  استانداردهای با مطابق مربع متر 20×40   کدام هر ابعاد در مسقف تنیس زمین دو همچنین

   . است شده واقع هتل جنوبی ضلع در سال مختلف فصول در استفاده امکان و جهانی



 تماس با ما:
021-22660011-25: تلفن   

021-22660041: نمابر   

info@esteghlalhotel.com 

.تهران ، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر، هتل بین المللی پارسیان استقالل تهران  
 


