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در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ارزان ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺎﻗﮏ ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺟﺎره وﯾﻼ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ارزان اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ارزان ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده وﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺎره وﯾﻼ و ﺳﻮﺋﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﻬﺎﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن

ﺳﻔﺮ ﻣﺮاﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﻫﯿﭽﻬﺎﯾﮑﯽ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮی ﻟﺬتﺑﺨﺶ و اﯾﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از روش ﻫﯿﭽﻬﺎﯾﮏ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن در دﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﯽرود ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﯿﻠﯽ ارزانﺗﺮ از اﻗﺎﻣﺖ در ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻬﺪ ،اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻃﺮاف ﺣﺮم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺎﻣﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺟﺎره ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺸﻬﺪ
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای اﺟﺎره
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎﻗﮏ ،در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ،ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ
و ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺟﺎره
ﮐﻨﯿﺪ.
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