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هتـل گسترش 
)بخـش خصـوصـی(وابسته به گروه صنعتی پـارس ساختـار



هتل 4ستاره گسترش تبریز با نیم قرن سابقه 
در صنعت هتلداری با واقع شدن در بهترین نقطه 
شهر، از دسترسی عالی نسبت به مراکز تجاری، 
تفریحی، اماکن مذهبی و دیدنی و آموزشی شهر 
برخوردار است. هتل گسترش در 13 طبقه دارای 
150اتاق و سوئیت بوده که چشم انداز زیبایی 
اتمام  به  از  نقاط شهر تبریز دارد. بعد  به تمام 
رسیدن بازسازی تمام اتاق ها و طبقات اقامتی 
در موفقترین نمونه خصوصی سازی شمالغرب بر 
زیبا،  و  این هتل، البی فراخ  اساس طرح جدید 
تاالر بزرگ با ظرفیت 800نفر رستوران بزرگ با 
ظرفیت 800 نفر و خدمات تفریحی ورزشی مانند 
سالن بولینگ و بیلیارد ، حمام سنتی ترک و ... در 
حال ساخت می باشد که پیش بینی می شود تا 

اواخر سال آتی به بهره برداری برسد.



 we make your
memories

Four star Gostaresh hotel has been active in hospitality 
industry over half a century. Due to its location in the 
heart of Tabriz, there would be a quick and easy access 
to shopping centres, amusement parks, educational 
and religious centres as well as tourist attractions of the 
city. The hotel is arranged in 13 floors and involves 150 
numerous single, double and suite rooms with a fantastic 
scenery over Tabriz city.
Having accomplished the renovation of the rooms and flats 
as the most prosperous privatisation case in Northwest of 
the country, an aesthetic expansive lobby, a very luxurious 
and elegant hall with capacity of 800 guests devoted to 
wedding parties and an immense restaurant with capacity 
of 800 guests along with recreation centre including 
bowling and billiard hall and Turkish bath is currently 
under construction on the basis of hotel’s renovation plan 
and it is planned to be fulfilled by next Year.



 مجموعه رستوران های هتل گسترش
هتل گسترش تبریز با برخورداری از 3 رستوران و صبحانه خوری زیبا و مجزا با محیطی 
آرام و دلنشین با ارائه بیش از 50 نوع غذا و دسرهای متنوع ایرانی و فرنگی در خدمت 

میهمانان خود می باشد

 کافی شاپ هتل گسترش
پذیرایی از میهمانان در محیطی آرام و دنج با منوی متنوع و نوشیدنی های سرد و گرم

 تاالر عقد و عروسی
تاالر عقد و عروسی هتل گسترش با طراحی و دکوراسیون شیک، مجلل، مدرن  و کادر 

مجرب آماده ارائه خدمات می باشد

 سالن کنفرانس و همایش
مجهز به سیستم های صوتی و تصویری پیشرفته آماده برگزاری جلسات اداری و مراسم های 

مختلف می باشد



 Restaurant Complex
Tabriz Gostaresh hotel furnishes three delightful discrete restaurants and 
buffet breakfast hall that serves 50 diversified Iranian as well as foreign 
cuisine and desserts in a pleasant ambiance.

 Hotel’s Café Shop
Welcomes guests in a cosy setting place serving various menus along 
with hot and cold drinks. 

 Meeting Rooms
Equipped with advanced audio and video systems and is organised for 
official meetings.

 Conference Hall 
With modern audio and video systems is an appropriate place for 
miscellaneous events.



 مجموعه تفریحی ورزشی هتل گسترش تبریز
 برای آقایان و خانم ها:

لذت  اجازه  شما  به  گسترش  هتل  سرپوشیده  استخر 
بردن از شنا را در تمامی فصول  می دهد. استفاده از 
این استخر برای میهمانان مقیم در هتل به صورت رایگان 
بوده و میهمانان عزیز می توانند از امکانات متنوع اعم 
از سونا، جکوزی، سالن ماساژ و سالن بدنسازی در این 

مجموعه تفریحی ورزشی بهره مند شده و لذت ببرند. 



Sports recreational complex

Everyone can enjoy the 
experience of swimming in  
Hotel’s indoor swimming 
pool through all the seasons. 

 Recreation 
Complex  of 
Gostaresh Hotel

The pool is free for our dear 
guests and along with the pool 
they can enjoy other facilities 
of this complex as well.



Abresan Sq., Tabriz, Iran
Tel:  

41 3336 6590-5
41 3334 5021-4

fax:+98 41 3334 6778
Postal Code: 5156913111

تبـریـز چهـارراه آبـرســان
تــلفن رزرو:

33366590-5
   33345021 -4

فکس: 041-33346778
کـدپستی: 5156913111

مجــری EPC پــروژه هــای انــرژی 

قـدیمی ترین هتـل ِ تبــریـز

تولیدکننده ورق های گالوانیزه 

 
تولیدکننده انواع شمش های فوالدی و  آلیاژی

شرکت بازرگانی گروه صنعتی پارس ساختار

گروه صنعتی پارس ســـاختار

www.gostareshhotel.com

پــارس سـاختــار؛

هتـل مهر گسترش تبریز؛  

صنایع فوالد شهریار تبریز؛

ذوب نورد توانـارام؛

تـامین کاال آشـنارام؛ 
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