
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٣٠

 باغ تاالر 3يميا
تخفيB و�ژه زمستان�
 داراى دوسالن با ظرفيت 

٧٠٠نفر
 خدمات:سه نوع غذا 

با سرویس کامل
 پذیرایی عصرانه :سه نوع 

ميوه و سه نوع شيرینی،
 سفره عقد، نورافشانی جهت 

استقبال از عروس و داماد
 هدایاى ویژه ما:

فيلمبردارى+کيک سه طبقه  
رویایی ترین شب زندگيتان 

را به ما بسپارید .
ميدان فهميده توس ٣٣ 
٠٩٣٨١٥٥٧٤٠٠ 

٢-٣٦٩٠٧٢٠١
٩٥٢٩٧٥٤٧/ ق

٩٥٣٠٠٢٧٦/ پ

باغ تاالر
الماس شب

با فضاى دلنشين آماده
برگزارى مجالس شما 

عزیزان هستيم.
٠٩١٥١٠٩٨١٠٣

٠٩١٥٢٤٥٩٠٢٠-٣٦٩٠٢٣٣٦

تاالر پارس
باشکوه ترین مجالس 

خود را با ما تجربه کنيد
 (با ظرفيت ۴۵٠نفر) همراه با 
هدیه ویژه از سمت مدیریت

 و ورودى رایگان آدرس:
خيابان چمران ، روبروى چمران٩

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٩٥٢٨٢٤٦٧/ پ٣٢٢٢٨٦٨٨

٩٥٢٨٦١٧٥/ پ

  تاالر فرهاد
تخفيB و�ژه

 ٠٩١٥٠٠٤٣٢١٢ 
  ٣٧٦٨٩١٥٠

 چهارمدل غذاى اصلی
 با سرویس کامل 
پذیرایی عصرانه
 شامل ۴ نوع ميوه

 ٣ نوع شيرینی
 بستنی ، کيک 

طبقاتی  سفره عقد 
 مراسم استقبال 

عروس و داماد 
همراه با نورپردازى 

و نورافشانی
 و هدایاى ویژه 

  تخفيف فيلمبردارى 
 آرایش عروس 

 لباس عروس
 قيمت براى هر نفر

 ؟ ؟ ؟
 سجاد - خيابان 
فرهاد فرهاد ٢۴

٩٥١٧٢٥٣٥/ ق

باغ تاالر ترنج
با٢سالن و پارکينگ اختصاصی 

ميدان فهميده توس٣٣ 

کشف نيلوفر٩باغسراى ترنج

   ٠٩١٥٣٠٢٠٣٣٧
٠٩٣٩٦٤٣٠٦٦٥

 تشر�فات
ماندگار

(باغ ، تاالر ، هتل)
منو ویژه آذر ماه تا بهمن ماه  
غذا ٣ نوع ( همراه با تست) 

ميوه دستچين۴ نوع
 شيرینی ۴ نوع

 ( از شيرینی سراهاى به نام)  
کيک طبقاتی

شيرکاکائو -  چایخانه 
لباس عروس ( از برترین مزون ها ) 

آرایش عروس 
(از حرفه اى ترین هاى پرآوازه شهر)  
آتليه ( از تکنيکی ترین آتليه ها) 

شکيل ترین دسته گل
و خاص ترین تزئين ماشين عروس

 فانتزى ترین سفره عقد 
رویایی ترین مراسم یخ خشک یا 

نورافشانی خاص
 هدیه ویژه !!! 

اقامت در هتل اشرافی ویا 
ليموزین ۶ درب اشرافی

آخرین تماس را با ما بگيرید  
همه وهمه

نفرى ...!!!
WWW.aroosmandegar.ir

  ٠٩١٥٧٧٧٧٨٢٤ 
٠٩١٥٧٧٧٥٢٥٧

٩٥٢٧٣١٣٣/ پ

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٢٠٦٠٦٥/ ف

تاالر و 
باغسرا� رز
٣ نوع غذا به همراه ميوه
 و شيرینی وکيک ٣طبقه 

و هدایاى تاالر شامل سفره 
عقد،آتليه،لباس عروس

آرایش عروس،گل آرایی 
ماشين و ... فقط ١٩۵٠٠
طرقبه ویالشهر،امام رضا٣

٠٩١٥٥٠٠٥١٣١
٩٥٢٤٩٩٧٨/ پ

 باغ تاالر عروس (شاند�ز)
www.sarayearoos.com

٠٩٣٠٥٩٠٦٩٠٠ 
٩٥٢٧٤٨٨٠/ م

باغ تاالر پاسارگاد
داراى دو سالن تابستانی و 

زمستانی با گنجایش بيش از هزار 
نفر و محيطی زیبا آماده برگزارى 

کليه مجالس شما هستيم. 
کيلومتر ۵ جاده قوچان - آزادى ١٣١

٠٩٣٥٦٤٠٣٥٣٦
٣٦٥١٢٣٧٤

٩٥٢٨٥٢٧٠/ ف

ورود� را�گان
باغ تاالر پانيذ
در محيطی زیبا آماده 

برگزارى کليه مجالس شما 
عزیزان هستيم

٠٩١٥٣٢٢٢٩٥١
٠٩١٥٥٥٩٣٠١٢

٢-٣٦٩١٩٥٦١
٩٥٠٤٩١٣٠/ ف

باغ تاالر مجلل 
پارميدا

داراى٢فضاى باشکوه و مجهز
ظرفيت باغ ١٢٠٠ نفر
 ظرفيت تاالر ۶٠٠ نفر

WWW.parmidas.com 
 ٠٩١٥٥١١١٨٧٨
 ٠٩١٥١١٥١٢٤٦

٩٥١٥٣٧٧٥/ پ٣٢٤٠٤٠٠٤

 تاالرآنسه

٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢ 

۴نوع غذا، ۴ نوع ميوه و 
شيرینی، بستنی،  کيک طبقاتی  

نفرى ١٨٠٠٠
ابتداى جاده شاندیز مدرس ١

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٢٩٤٧٩٥/ ف

گران نخر�د 
دامدارى خراسان 
٢٠درصد تخفيف ویژه
 با هر توان مالی 

٠٩١٥٥٠٩٧٨٤١
٩٥٢٩٦٩٩٢/ ف٣٧٦٥١٢٧٢

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

٩٥٢٩٣٩٠٦/ ط

دامدار� ميرزا��
گوشت گوسفند نرینه با قصاب 
و سرویس رایگان شبانه روزى

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

دامدار� نمونه
شبانه روزى- همراه با قصاب 

و گوشت و جگرسالم
٣٦٩١٠٢٠٤-٠٩١٥٣٠١٣٢٥٩

٩٥٢٦٥٨٥٥/ ق

دامدار� 3اف�
با تخفيف ویژه

همراه با قصاب و سرویس رایگان
٣٧٦٨٠٢١٨-٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٢٩٧٠٠٥/ ف

دامدار� نوخندان
گوسفند خون�

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

چاقوتيز3ن� محّمد
فروش و تيزکنی انواع کارد قصابی 
وآشپزخانه ساطور، مثقل، قيچی و....

٠٩١٥٧٠٥٤١٤٣
٩٥٣٠٢٥٦٥/ ق

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

٩٥٢٧٩٢٩٠/ پ

�دامدار� صبور
همرا ه باقصاب وسرویس رایگان

٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠
٣٧٦٣٢٩٧٨

�دامپرور� نصير
 عرضه گوسفند زنده و خونی با ذبح 
اسالمی همراه با قصاب به صورت

شبانه روزى ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤ 
٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

شر3ت پارسيان پت خراسان 
 توليد انواع بطرى هاى پت با طرحها 
و اوزان مختلف- مهندس انتظارى

٠٩١٥٩٠٣٣٠٥٩ 
٩٥٢٤٣٦٣٣/ ق

استود�و بازتاب
 کيفيت از ما تعيين 

قيمت با شما
٠٩٣٣١٠١١٠٠٨

٩٥٢٩٩١٩٥/ ف

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

استود�و صابر
 سناباد ۵۴

 ٠٩١٥١١١٦١٩٣

فيلمبردار� 3يفيت عال�
ارزانتر از همه جا        فقط ... ؟
  ٠٩١٥١١٥٥٩٩١

٩٥١٣٨٨٨٧/ م

آتليه 
رامان 

فستيوال ویژه پایيز
 با ۴٠% تخفيف 

احمدآباد ١
٣٨٤٥٦٥٢١

٩٥٠٨٧١٣٢/ ف

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٩٥١٠٢٥٢٧/ ط٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

٩٥٢٥٠٢٧٠/ م

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

آتليه 3هن د�ار 
استثنایی  قيمت  عروس  تخصصی 
ویژه زمستان ٠٩١٥٥٥٢٠٠٦٠

٩٥٢٩٠٤١٤/ ر٣٥٠١٧١٤٥

عMاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

آتليه صدا 
قيمت هاى استثنایی مجالس 

عروس، تخصص کودک 
٠٩١٥٥٠٦٨٧٧٠-٣٧٦٧٨١٠٥

٩٥٢٨١٤١٥/ ر

�عMاس� و فيلمبردار قصابـــــ�

ظروف �Mبار مصرف

٩٥١٧٩٧٧٥/ م

٩٥٢٨٦٩٩٧/ م

٩٥١٨٧١١٣/ د

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٢٨٨٤٥٢/ پ

٩٥٠٠٢٤٦٣/ ف

٩٥١٨١٠٩٢/ م

٩٥٢٣٦٤٧٨/ ف

٩٥٢٦١٨٢٤/ م


