ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
МИНИ КАТАЛОГ -2017

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ -2017 он

CHINGGIS KHAAN ЗОЧИД БУУДАЛ

Код

33

Үйлчилгээний нэр
Ерөнхийлөгчийн
өрөө

Тодорхойлолт
Нэг ортой, интернет, мини баар, ус буцалгагч,
бичгийн ширээ, ширээний гэрэл, аяга, таваг,
халбага, стакан, өрөөний утас, шкаф, өлгүүр,
угаалгын уут, халад, шаахай, ханын тюль,
чемоданы тавиур, буйдан, кресло, хувцасны
шургуулга, ажлын ширээ, сандал, тольтой тавилга,
телевизор, өглөөний цайтай

265

Люкс өрөө

Хоёр ортой, интернет, мини баар, ус буцалгагч,
бичгийн ширээ, ширээний гэрэл, аяга, таваг,
халбага, стакан, өрөөний утас, шкаф, өлгүүр,
угаалгын уут, халад, шаахай, ханын тюль,
чемоданы тавиур, буйдан, кресло, хувцасны
шургуулга, телевизор, өглөөний цайтай

266

Энгийн өрөө

Нэг ортой интернэт, мини баар, ус буцалгагч,
бичгийн ширээ, ширээний гэрэл, аяга, таваг,
халбага, стакан, орны толгой, тумбочка, өрөөний
утас, шкаф, өлгүүр, угаалгын уут, халад, шаахай,
ханын толь, телевизор, өглөөний цайтай

221

Энгийн 2 ортой өрөө

Хоёр ортой, интернэт, мини баар, ус буцалгагч,
бичгийн ширээ, ширээний гэрэл, аяга, таваг,
халбага, стакан, орны толгой, тумбочка, өрөөний
утас, шкаф, өлгүүр, угаалгын уут, халад, шаахай,
ханын толь, чемоданы тавиур, телевизор, өглөөний
цайтай

57

Хурлын танхим

150-200 хүний багтаамжтай, хурлын ширээ
түшлэгтэй сандал, хурлын болон хөгжмийн тоног
төхөөрөмжийн иж бүрдэл

Зураг

SUNJIN GRAND ЗОЧИД БУУДАЛ

Код

Үйлчилгээний нэр

Тодорхойлолт

192

Ерөнхийлөгчийн
өрөө

189

Люкс өрөө

188

Хагас люкс өрөө

Буйдан дөрвөлжин ширээ, өргөн ор, орны хөл,
тумбочка, тольтой ширээ сандал, зурантын тавиур,
хувцасны шкаф, цүнхны тавиур, өрөөний утас,
утасны ширээ, мини хөргөгч, кондешн, абжур, лед
зурагт, ширээний гэрэл

200

Стандарт өрөө

Дугуй ширээ, 2 хүний ор, орны тумбочка, тольтой
ширээ сандал, зурантын тавиур, хувцасны шкаф,
цүнхны тавиур, өрөөний утас, утасны ширээ, мини
хөргөгч, кондешн, абжур, лед зурагт, ширээний
гэрэл

151

Банкет заал

200-250 хүний багтаамжтай лед дэлгэц, өсгөгч
хөгжмийн тоног төхөөрөмж

184

Хурлын танхим
“Даймонд”

200-250 хүний багтаамжтай лед дэлгэц, проектор,
өсгөгч, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хэрэгсэл,
хөгжмийн тоног төхөөрөмж

Гал тогооны өрөө: гал тогооны ком тавилга, тек,
мини хөргөгч, печь, булангийн стенк, сандал,
мебель ширээ, уулзалтын өрөө: том, жижиг ширээ,
кресло, буйдан, ханын шкаф,
ажлын ширээ,
түшлэгтэй сандал, амралтын өрөө: камень зуух,
лед
зурагт, зурагтын тавиур, ширээ, буйдан,
кресло, тольтой ширээ сандал, хувцасны өлгүүр,
унтлагын өрөө: 2 хүний ор, орны тумбочка, орны
хөл, дугуй ширээ, түшлэгтэй сандал, TV тавиур,
мини хөргөгч, дөрвөлжин ширээ, коридор: гутлын
тавиур, шкаф
Буйдан, сэтгүүлийн ширээ, 2 хүний ор, орны хөл,
тумбочка, тольтой ширээ сандал, зурантын тавиур,
хувцасны шкаф, цүнхны тавиур, өрөөний утас,
утасны ширээ, мини хөргөгч, кондешн, абжур, лед
зурагт, ширээний гэрэл

Зураг

KEMPINSKI ЗОЧИД БУУДАЛ

Код

Үйлчилгээний нэр

Тодорхойлолт

132

Presidential -suite &
Ерөнхийлөгчийн
өрөө

89-92м кв талбайтай хоёр тусдаа өрөөтэй,
өглөөний цайтай, нэг том ортой ба нэмэлт 1 ор
тавьж болдог, смарт зурагт, интернэт лан холболт
болон WIFI, 6-8 хүний багтаамжтай хурал болон
оройн хоолны ширээ бүхий зочны өрөө, агаар
чийгшүүлэгч, электрон сейф, цай кофе чанагч, 2
угаалгын өрөө, ухаалаг суултууртай

269

Executive-suite &
люкс өрөө

205

Junior-suite & люкс
өрөө

194

Deluxe & люкс өрөө

248

Superior & люкс
өрөө

183

“Алтай” & Хурлын
танхим

80-85м кв талбайтай хоёр тусдаа өрөөтэй,
өглөөний цайтай, нэг том ортой ба нэмэлт 1 ор
тавьж болдог, смарт зурагт, интернэт лан холболт
болон WIFI, 6-8 хүний хура, оройн хоолны ширээ
бүхий зочны өрөө, агаар чийгшүүлэгч, электрон
сейф, цай кофе чанагч, 2 угаалгын өрөө, ухаалаг
суултууртай
79-82м кв талбайтай хоёр тусдаа өрөөтэй,
өглөөний цайтай, нэг том ортой ба нэмэлт ор тавьж
болдог смарт зурагт, интернэт лан холболт болон
WIFI, 6-8 хүний хурал, оройн хоолны ширээ бүхий
зочны өрөө, агаар чийгшүүлэгч, электрон сейф,
цай кофе чанагч, 2 угаалгын өрөө, ухаалаг
суултууртай
42-45м кв талбайтай хоёр тусдаа өрөөтэй,
өглөөний цайтай, нэг том ортой ба нэмэлт ор тавьж
болдог смарт зурагт, интернэт лан холболт болон
WIFI, 6-8 хүний хура, оройн хоолны ширээ бүхий
зочны өрөө, агаар чийгшүүлэгч, электрон сейф,
цай кофе чанагч, 2 угаалгын өрөө, ухаалаг
суултууртай
29-31м кв талбайтай, өглөөний цайтай, нэг том
болон хоёр орны сонголттой, смарт зурагт,
интернэт лан холболт болон WIFI, ширээний
чийдэн бүхий том ажлын ширээ сандалтай, агаар
чийгшүүлэгч, электрон сейф, цай кофе чанагч,
зарим өрөө нь хоорондоо холбогддог хаалга бүхий
угаалгын өрөөнд шүршүүр, ванн, ухаалаг
суултууртай
200 хүний багтаамжтай 3D проектор болон
орчуулгын тоног төхөөрөмжтэй

Зураг

