
                                                    

 

 

 

 

 

"Nizhny Hostel" األجاًة للطالب اإلقاهة يىفر  LUNN هعقىلة تأسعار الوذيٌة وسط في ىتىفادوترول! 

 

 :ىزىل اىالصٍخ اىششوؽ جٍَغ رىجذ اىْضه فً ٍشٌحخ إقبٍخ ىؼَبُ

 

  اىغشف فًٍىجىدح  ومزىل اىشبئغ االسزخذاً راد واىَشاحٍغ اىحَبٍبدرىجذ. 

 اىطىاثق جٍَغ فً ٍجبًّ فبي واي. 

 وٍٍنشووٌف وثالجخ وفشُ وٍىقذ اىالصٍخ األواًّ ثجٍَغ ٍجهض اىَطجخ. 

 ٌٍجبًّب شؼش وٍجفف وٍْبشف ىينً ؽبوىخ ٍغ ٍنىاح رىفٍش ٌز. 

 اىغسبىخ اسزخذاً دائَب ٌَنْل. 

 ٍِ ِّضىْب شجنخ فً أجبّت ٍىاؽٍِْ رسجٍو اىََن. 

 اإلّجيٍضٌخ؛ ثبىيغخ اىشجبة ثٍىد ٍىظفى ٌزحذس. سبػخ 24 ٍذاس ػيى ٌؼَو بهاسزقج ٍنزت 

 ٌاالسزجبثخ فشٌق ٌظو -( خبطخ ششمخ" )دىزب" ىششمخ اىخطش صس ؽشٌق ػِ ٍجْى ىنو اىحَبٌخ رْفٍز ٌز 

 دقبئق؛ 5-3 غؼىُ فً اىسشٌؼخ

 رظو اىزي( اىىؽًْ اىحشط ٍِ اىحَبٌخ) ىيششؽخ اىزػش صس ثىاسطخ رْفٍزٓ ٌزٌ اىيٍيً األٍِ إىى ثبإلػبفخ 

 .دقبئق 5 خاله ٍفشصح

 ًىزقذٌٌ اسزؼذاد ػيى اىْضه وإداسح ىذٌْب اىَسؤوىىُ ٌنىُ اىَىاقف، ٍِ غٍشهب أو اىقبهشح اىقىح حبىخ ف 

 اىَسبػذح؛

 رىل فً ثَب ؽىٌيخ، ىفزشاد واىؼٍىف األجبّت اىؼٍىف ٍغ اىزؼبٍو فً واسؼخ ثخجشح اىشجبة ثٍذ ٌزَزغ 

LUNN. 

 اىجبٍؼخ إىى اىىطىه ٌَنِ. ٍَزبص ٍىقغ رو اىْضه: 

 ؛( دقٍقخ 15) ٍشٍب 

 (.رشاً ، ثبص) ٍىاقف 3 اىؼبٍخ ثبىَىاطالد 

 ٌاألسجىع فً ٍشرٍِ ثبىَبء اىغشف رْظٍف ٌز. 



 

 

 

 

 "Nizhny Hostel"غشف 

 :اىزبىٍخ اىفئبد ٍِ سقَب Nizhny Hostel" 20"ٌىفش 

 (غشفخ واحذح) غشفخ ثسذ أسشح -

 (غشفخ واحذح) غشفخ ثأسثؼخ أسشح -

 (غشفزٍِ) ٍفشدح غشفخ -

 (.غشف 4) ثبىغشفخ ثحَبً ٍضدوجخ غشف -

 (.غشفخ 12) ٍشزشك ثحَبً ٍضدوجخ غشف -

 

 .عاهيي عي تزيذ ىَذح ارفبقٍخ إثشاً فً حبه وفقب ىشغجبرنٌ، اىْضه رشنٍيخ غشف ىزغٍٍش اسزؼذاد ػيى ّحِ

 



 "Nizhny Hostel"طىس 

 أسشح  6غشفخ راد 

 

أسشح 4غشفخ راد   

 

ٍشزشمخ وٍشافق ثطبثقٍِ سشٌش ٍغ ٍضدوجخ غشفخ  
 ػيى وٍشافق ثقٍِثطبسشٌش  /مجٍش واحذ سشٌش ٍغ ٍضدوجخ غشفخ 

 األسع

 

 واحذ ٍضدوج ثسشٌش خبطخ ٍشافق ٍغ ٍضدوجخ غشفخ

 

 ّىً ثسشٌشٌِ غشفخ فً خبطخ ٍشافق ٍغ ٍضدوجخ غشفخ

 
 ٍطجخ

 



 الوالية روطالش

 

 .شهش ىَذح واحذ ىشخض -سوثو 10000 اىَؼٍشخ رنيفخ

 !LUNN ىطالة ػشع خبص

 .واحذ ىٍىً واحذ ىشخض -سوثو 400 - أسشح 6 و أسشح  4 غشف فً اىٍىٍٍخ اإلقبٍخ رنيفخ .1

ب 14 ىَذح اىذفغ ػْذ ًٍ  .واحذ ىٍىً واحذ ىشخض. سوثو 350 اىَؼٍشخ رنيفخ رجيغ ، أمثش أو ٌى

 .واحذ ٌىً ىَذح شخظٍِ أو ىشخض. سوثو 1000 - ٍضدوجخ غشفخ فً اىٍىٍٍخ اإلقبٍخ رنيفخ .2

ب 14 ىَذح اىذفغ ػْذ ًٍ  أو ىشخض. سوثو 000 - ٍضدوجخ غشفخ فً اىَؼٍشخ رنيفخ رجيغ ، أمثش أو ٌى

 .واحذ ٌىً ىَذح شخظٍِ

 

 .2021 فجشاٌش 20 حزى اىؼشع ٌسزَش

 ٍالحظخ:

 :االرظبه ٌشجى ىيحجض و االسزؼالً .غشفْب طىس ٍِ فقؾ جضء ػيى ٌحزىي اىؼشع هزا

 94-08-904-904-8اىهبرف: 

 VK :https://vk.com/nhostel 

 /http://nizhnyhostel.ruاىَىقغ: 

 

 !الوٌفعة والوتثادل األهذ طىيل التعاوى في ًأهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nhostel
http://nizhnyhostel.ru/


 "Nizhny Hostel"غشف                

 فئة الغرف
رقن 

 الغرفة
 الىصف

 عذد األفراد 

 )ادًى حذ(

 عذد األفراد 

 )أقصى حذ(
 السعر )تالروتل( الوالحظة

            

أيام 

 االسثىع

 -االحذ

 الخويس

أيام ًهاية 

 االسثىع

 -الجوعة 

 السثت

 ٍضدوجخ غشفخ

 واحذ سشٌش ٍغ

سشٌش  /مجٍش

 وٍشافق ثقٍِثطب

 األسع ػيى

1 
سشٌش  2 

 ىشخض واحذ
2 3 

سشٌش  –ٍنبُ 

 اػبفً
1550 1690 

غشفخ سثبػٍخ 

 االسشح
2 

سشٌش   2 

 ثطبثقٍِ
4 4   650 700 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق

3 
سشٌش 

  ىشخظٍِ
2 3 

 - إػبفً سشٌش

 سشٌش - مشسً
1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ثطبثقٍِ أسّشح ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق

4 
سشٌش   2

 ىشخض واحذ
2 3 

سشٌش  –ٍنبُ 

ىشخض واحذ 

 اػبفً

1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ثطبثقٍِ أسّشح ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق
5 

سشٌش  2

 ىشخض واحذ 
2 2   1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ثطبثقٍِ أسّشح ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق
6 

سشٌش   2

 ىشخض واحذ
2 2   1550 1690 

 6غشفخ راد 

 أسشح
7 

 سشٌش  3

 ثطبثقٍِ
6 7 

اسٌنخ  –ٍنبُ 

 اػبفٍخ
550 600 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 وحَبً

8 
سشٌش ٍضدوج 

 و حَبً 
2 3 

سشٌش  -سشٌش

 اػبفً
2150 2290 

 ٍضدوجخ غشفخ

 واحذ سشٌش ٍغ

سشٌش  /مجٍش

 وٍشافق ثطبثقٍِ

  األسع ػيى

9 
سشٌش   2

 ىشخض واحذ
2 2   1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

أسشح ىشخض  ٍغ

 وحَبً واحذ

10 
سشٌش   2

 ىشخض واحذ
2 3 

سشٌش  –ٍنبُ 

  اػبفً
2150 2290 

 ٍضدوجخ غشفخ

 سشٌش ٍغ

 وٍشافق ثطبثقٍِ

 ٍشزشمخ

11 
سشٌش  1

 ثطبثقٍِ
2 2   1400 1500 



 ٍضدوجخ غشفخ

 سشٌش ٍغ

 وٍشافق ثطبثقٍِ

 ٍشزشمخ

12 
سشٌش  1

 ثطبثقٍِ
2 3 

سشٌش  –ٍنبُ 

 اػبقً
1400 1500 

 ٍغ ٍفشدح غشفخ

ٍشزشمخ ٍشافق  
13 

سشٌش ىشخض 

 واحذ
1 1   1200 1290 

 ٍغ ٍفشدح غشفخ

ٍشزشمخ ٍشافق  
14 

سشٌش ىشخض 

 واحذ
1 1   1200 1290 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ثطبثقٍِ أسّشح ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق

15 
سشٌش  2

 ىشخض واحذ
2 2   1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق

16 
سشٌش 

 ىشخظٍِ
2 2   1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 و حَبً

17 

سشٌش 

ىشخظٍِ و 

 حَبً

2 4 
سشٌش  –ٍنبُ 

 اػبفً 
2150 2290 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 و حَبً

18 

سشٌش 

ىشخظٍِ و 

 حَبً

2 2   2150 2290 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق

 فً اىطبثق

19 
2 

 سشٌش فشدي
2 2   1550 1690 

 ٍضدوجخ غشفخ

 ٍضدوج سشٌش ٍغ

 ٍشزشمخ وٍشافق

 فً اىطبثق

20 
2 

 سشٌش فشدي
2 2   1550 1690 

       53 44 المجموع    

 


