Қош келіпсіздер!

Welcome!

Мы рады принять Ваших гостей в отеле «ТУМАР».
Концепция нашего отеля – уединенный досуг и отдых для бизнесменов и гостей,
предпочитающих тишину и отдаленность от шума города. В определенной степени каждому из
наших гостей предоставляется максимальный комфорт и индивидуальный подход.
Номера оснащены беспроводным интернетом, плоскими телевизорами с цифровым вещанием
на нескольких языках, мини-барами и сейфами. Элитная мебель из массива дерева, матрацы
повышенной комфортности, банные принадлежности высокого качества обеспечат Вашим
гостям поистине домашний уют. Вы с уверенностью можете рекомендовать нас самым
притязательным клиентам.
На территории отеля большая охраняемая автостоянка, в отеле тренажерный зал, кафе,
конференц–зал (на 40 мест, видеопроектор, экран, микрофон).
Следует заметить, что мы стараемся оградить наших гостей от пребывания в стенах
отеля посторонних людей, а также горожан, не проживающих у нас. Это делается с целью
обеспечения максимального комфорта и уединения для наших гостей.
Мы с удовольствием рассмотрим корпоративные предложения, заключим долгосрочные
договоры на наши услуги с взаимовыгодными условиями.
Мы рады сотрудничеству с Вами!
Категория номера

Цена за сутки в тенге, с человека

Одноместный
Эконом

8 500,00 - 10 000,00

Двухместный
Эконом

18 000,00
( по 9 000 с человека)

Двухместный стандарт

16 500,00

Двухместный полулюкс

21 000,00

Двухкомнатный Люкс

34 000,00

Республика Казахстан, 030000,
г. Актобе, ул. Красногорская 11 «a»
Тел.: +7 (7132) 50-13-30, 50-14-36, 50-16-25
E-mail: hoteltumar@mail.ru
www.hoteltumar.kz

Қош келіпсіздер!

Welcome!

We are glad to receive your guests in TUMAR hotel.
The concept of our hotel – secluded leisure and rest for businessmen and guests preferring silence and
remoteness from noise of the city. In a certain degree the maximum comfort and an individual approach is provided
to each of our guests.
Hotel rooms are equipped with wireless Internet, flat screen TV sets with a digital broadcasting in several
languages, mini bars and safe deposits. Luxury solid wood furniture, high comfort mattresses, bath supplies will
provide your guests truly home comfort. You may recommend us, with confidence even to the most pretentious
clients.
On hotel territory: secure parking area, a gym, cafe, conference hall (for 40 seats, large screen video
projector, microphone).
We try to protect our guests from strangers and townsmen who are not living in our hotel. We are doing it to
ensure the maximum comfort and privacy for our guests.
With great pleasure we will consider corporate offers, conclude long-term contracts for our services on
mutually beneficial conditions.
We are glad for cooperation with you!
Room Category

Cost per 24 hours in KZT, per 1 (one) person

Single Economy

8 500,00 - 10 000,00

Double Economy

18 000,00
(by 9 000 per 1 person)

Double Standard

16 500,00

Junior Suite Room

Double Suite Room

Republic of Kazakhstan, 030000,
Aktobe, Krasnogorskaya str.11 «a»
Tel.: +7 (7132) 50-13-30, 50-14-36, 50-16-25
E-mail: hoteltumar@mail.ru
www.hoteltumar.kz

21 000,00

34 000,00

Қош келіпсіздер!

Welcome!

Біз сіздің қонақтарыңызды «ТҰМАР» қонақ үйінде қарсы алғанымызға қуаныштымыз.
Біздің қонақ үйдің концепциясы – оңаша бос уақытты өткізу және тыныштық пен қала
шуынан қашықтықты қалайтын кәсіпкерлер мен қонақтарға арналған демалыс. Белгілі бір
дәрежеде біздің әр қонағымызға барынша көп жайлылық және дербес ыңғайлылық көрсетіледі.
Нөмірлер желісіз интернетпен, бірнеше тілде сандық хабар таратуы бар жазық
теледидармен, мини-бармен және сейфпен жабдықталған. Ағаштардан жасалған таңдаулы
жиһаздар, ыңғайлылығы жоғары матрастар, жоғары сапалы монша құралдары Сіздің
қонақтарныңызды шын мәнінде үй жайлылығымен қамтамасыз етеді. Үміті зор клиенттеріңізге
бізді сенімді түрде ұсына аласыз.
Қонақ үй аумағында үлкен, күзетілетін автотұрақ, қонақ үйде жаттығу залы, дәмхана,
конференция залы (40 орын, видеопроектор, экран, микрофон) бар.
Біз өз қонақтарымызды бөгде адамдардан, сонымен бірге, бізде тұрмайтын тұрғындардан
шектеуге тырысатынымызды ескере кет кен жөн. Бұл біздің қонақтарымызға барынша
жайлылық және оңаша қамтамасыз ету мақсатында жасалады.
Біз бірлескен ұсыныстарды қуана қарастырамыз, өзара тиімді шарттармен біздің қызметке
арналған ұзақ мерзімді келісімдер жасаймыз.
Сізбен бірге ынтымақтастыққа әрдайым қуаныштымыз!
Нөмерлер категориясы
Бір адамдық эконом нөмері

Екі адамдық эконом нөмері

Екі адамдық стандартты нөмері

Тәулік үшін бағасы, тг.

8500,00 - 10 000,00

1 орын 9 000,00/адам

16 500,00

Екі адамдық Полулюкс нөмері

21 000,00

Екі адамдық Люкс нөмері

34 000,00

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе қ., Красногорская көш., 11 «а»
Тел.: +7 (7132) 50-13-30, 50-14-36, 50-16-25
E-mail: hoteltumar@mail.ru
www.hoteltumar.kz

