ﻫﯿﭽﻬﺎﯾ ،روﺷ آﺳﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ارزان ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﯾ
ﺳﺒ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺎﻗ ﯾ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺟﺎره وﯾﻼ،
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ارزان اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﺻﺮف ﻣﮐﺮدﯾﺪ و
ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﻞ اﺻﻠ ،ﯾﻌﻨ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره وﯾﻼ و ﺳﻮﺋﯿﺖ ،آﻏﺎز
ﻣﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﻬﺎﯾ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺮاﻣ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﻫﯿﭽﻬﺎﯾ ﻧﺎت اﯾﻤﻨ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮوﺟ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮدروﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن ﻣرود ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن را روی ﯾ ﻣﻘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و
رو ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان
ﺧﯿﻠ ارزانﺗﺮ از اﻗﺎﻣﺖ در ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ اﻃﺮاف
ﺣﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ارزاناﻧﺪ و اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﮐﺎﻓ ﻫﻢ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ ﮔﺮوﻫ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺎﻣﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺟﺎره ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻗﺎﻣﺘﺎه
دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮت دارد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای اﺟﺎره اﻗﺎﻣﺘﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ راﻫ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎﻗ ،در راﺳﺘﺎی
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ،ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ
اﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان
اﻗﺎﻣﺘﺎه اﺟﺎره ﮐﻨﯿﺪ.

