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میهمان نوازي و داشتن فضائی گرم و دلنشین، بابیش از چهل سال تجربه گروه هتل هاي لوکس پنج ستاره هما، مشهور در 
 !موفق در صنعت هتلداري ایران، به شما خوش آمد می گوید

اگرخواهان گذراندن تعطیالتی به یادماندنی در محیطی مجلل، باشکوه ومسحورکننده هستید، گروه هتل هاي هما پذیراي 
  !ایتان باشیدشماست تا شاهد به حقیقت پیوستن رویاه

ازآنجاکه معتقدیم میهمانان ما بهترین ها هستند و شایستگی بهترین ها رادارند، باالترین تسهیالت رفاهی و تکنولوژي روز را 
  ....برایتان به ارمغان آورده ایم

ش، فراموش خواهند نمود تا اقامتی لذت بخ را تمامی پرسنل و کارکنان دلسوز، مهربان وحرفه اي هتل، حداکثرتالش خود
  . براي شمابه ارمغان آورند -سرزمین شگفتی ها- نشدنی و به یادماندنی در ایران

  ...! ما درخانه خودتان منتظر شما هستیم...کافی است یک بار امتحان کنید...»میهمان نوازي سنت ماست«: میهمانان ما باوردارند
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 تاریخچه •

. باشد پنج ستاره در شهرهاي مختلف ایران می هتلهاي هما شرکتی خدماتی در ایران است که داراي تعدادي  گروه هتل
توسط  1357این گروه در سال . است ایران ایراین شرکت، یکی از شرکت هاي تابعه هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران، 

این گروه در حال حاضر داراي . اي از هتل هاي مصادره شده را بر عهده گرفت دولت ایران تأسیس شد و اداره مجموعه
  .اتاق در چهار شهر مختلف ایران است 800پنج هتل با بیش از 

  

  :هتل هاي گروه هما عبارتند از

اتاق و  173در خیابان ولیعصر تهران باالتر از میدان ونک قرار گرفته است و داراي این هتل پنج ستاره : هتل هما، تهران
شد و بعد از انقالب ملی اعالم شد و در  هتل هماي تهران قبل از انقالب با نام هتل شرایتون شناخته می  .باشد سوئیت می

  . شرکت معماري او الربی بکت است معماري این بنا از آثار معمار آمریکایی ولتون بکت و .اختیار دولت درآمد

  .هتلی قدیمی که پیش از انقالب در مشهد ساخته شده است: ، مشهد1هتل هما 

دومین هتل هماي شهر مشهد و تنها هتل از خانواده هما است که بعد از انقالب اسالمی ساخته شده : ، مشهد2هتل هما 
  .اتاق، سوئیت و آپارتمان است 202این هتل داراي . است

  .اتاق، سوئیت و آپارتمان است  232هتل هماي شیراز داراي : هتل هما، شیراز

  .اتاق و سوئیت است 187هتل هماي بندرعباس داراي : هتل هما، بندرعباس
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 :هتل هاي گروه هما •

 

 تهران •

  
ولیعصر است که –هتل هما پنج ستاره تهران ، برجی باشکوه در قلب شهر تهران و بهترین قسمت شمال خیابان اصلی شهر 

امکان دسترسی آسان شما را به مراکز مهم اقتصادي، سیاسی، جاذبه هاي فرهنگی، تاریخی و شاهراه هاي اصلی شهر 
  . فراهم می سازد

 :انواع اتاق ها

  اتاق دو تخته -
  معمولیسوئیت  -
  سوئیت رویال -

   1994713733 :کدپستی. 51شماره -خیابان شهید خدامی - خیابان ولیعصر-تهران: آدرس

  +) 98 21( 88791780-  88797259 -88797179 / +)98 21( 88773021- 39: تلفن

   tehran@homahotels.com: آدرس پست الکترونیکی

  : تلفن و دورنگار مستقیم

+9821 88797496 , 88797178 -9   

  

  

mailto:tehran@homahotels.com
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 2مشهد  •

 

  .قرار دارددر منطقه اي آرام و پارکی وسیع و سرسبز، در قالب مجموعه اي مجلل  هتل هما پنج ستاره و لوکس مشهد،

  

 :انواع اتاق ها

  سوئیت یک نفره -
  سوئیت دو نفره -
  سوئیت لوکس دو نفره -
  هسوئیت رویال دو نفر -
  سوئیت رویال چهار نفره -
  )کانکت(سوئیت هاي به هم متصل -

  

  . بلوارخیام هتل هماي مشهد، :آدرس

  91775 - 1144صندوق پستی ،91877کدپستی

  +)98511( 7688859/ +)98511( 7610033/ +)98511( 7611001 -9: تلفن

  Mashhad2@homahotels.com: پست الکترونیکی

  7680087 , 7610033 98511+: تلفن و دورنگار مستقیم

mailto:Mashhad2@homahotels.com
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 شیراز •

  

 

شیراز ، درسایه درختان سرو بوستان آزادي، یکی از زیباترین باغ هاي عمومی شهر شیراز ، هتل هما لوکس و پنج ستاره 
   .داردبه مراجعه کنندگان عرضه می نیاز یک هتل درجه یک تجاري را درکنار آرامش یک هتل تفریحی  امکانات مورد

  

 :انواع اتاق ها

  اتاق یک نفره -
  اتاق دو نفره -
  سوئیت دو نفره -
  سوئیت رویال -

  .هتل هماي شیراز ،خیابان مشکین فام، بعداز پارك آزادي :آدرس

  71455 -364،صندوق پستی71439کدپستی

  +)98711(2288021-2288014/ +) 98711(2288000-9 :تلفن

   Shiraz@homahotels.com: پست الکترونیکی

  2288013 , 2287123 98711+: تلفن و دورنگار مستقیم

mailto:Shiraz@homahotels.com
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  بندر عباس •

  

  
  

  :انواع اتاق ها

  اتاق یک نفره -
  اتاق دو نفره -
  سوئیت دو نفره -
  سوئیت رویال -

  .هتل هماي شیراز ،خیابان مشکین فام، بعداز پارك آزادي :آدرس

  71455 -364،صندوق پستی71439کدپستی

  +)98711(2288021-2288014/ +) 98711(2288000-9 :تلفن

   Shiraz@homahotels.com: پست الکترونیکی

  2288013 , 2287123 98711+: تلفن و دورنگار مستقیم

  

mailto:Shiraz@homahotels.com
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  مدارك عرضه گروه هتلهاي هما در فرابورس •

  

 88/10/30صورتجلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده مورخ 

 88/04/23صورتجلسه مجمع عمومی عادي مورخ 

 اساسنامه شرکت گروه هتل هاي هما

 گزارش ساختمان مرکزي، خیابان برزیل

 ولیعصرگزارش ساختمان خیابان 

 گزارش ساختمان خیابان ونک

 گزارش کارشناسی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی هتل هاي هما

 صورت ارزیابی وسائط نقلیه

 گزارش ارزیابی ساختمان هتل هماي بندرعباس

 گزارش ارزیابی ساختمان هتل هماي شیراز

 2گزارش ارزیابی ساختمان هتل هماي مشهد شماره 

 مشهد 1ساختمان هتل هماي شماره گزارش ارزیابی 

 گزارش ارزیابی ساختمان هتل هماي تهران

 89فروردین  24گزارش تعیین قیمت پایه سهام گروه هتل هاي هما 

 1387اسفند  30صورتهاي مالی براي سال مالی منتهی به 

  

http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=HkycHxLw5mo%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=Hbcx3RRtulA%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=CnHekcfXtjs%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=J2QtOGuyhc4%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=L9R9O8w90gM%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=yoJzO8EAY-4%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=20YYtJmPEcw%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=M4eche7dvXo%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=w2r4no_J5WE%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=dNEgEnNQKH4%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=T6lSk4majl8%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=pDqxaIw7F5s%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=40dwaUVqU88%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=AfQbMtDmRoE%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR
http://cms.irfarabourse.com/LinkClick.aspx?fileticket=AS6JFB24pk0%3d&tabid=357&mid=763&language=fa-IR

