
 

 

 کاشان اقامتگاه سنتی اطلسی

ساله جزء اولین اقامتگاه های انسان بر روی  7500شهر کاشان با تمدنی 

 زمین بوده است .

تاریخ غنی این شهر زیبا و آداب و رسوم منحصر به فردش ساالنه 

 گردشگران داخلی  و خارجی بسیاری را به خود جذب می کند .

ویان مشهد ، مراسم قالیش اردیبهشت ماه هرسالمراسم گالبگیری در 

و معماری سنتی هنر دست آسمان پر ستاره کویر مرنجاب  ،اردهال 

هنرمندان ایرانی که مخصوصا در محله های قدیمی مثل محدوده خیابان 

علوی بسیار به چشم می خورند ؛ همه و همه کاشان را یکی از مقاصد 

 مهم گردشگران و مسافران نموده است .

توان خانه های تاریخی و قدیمی  شکوه و زیبایی ، میدر میان این همه 

. خانه های بزرگ با اتاق های  را از جاذبه های مهم شهر کاشان دانست

ن متول و بزرگان شهر در آن ازیاد و تزیینات خاص که روزگاری مردم

تعدادی از آن ها مثل خانه های طباطبایی ها و سکونت داشته اند و اینک 

دید گردشگران مهیا شده اند و برخی دیگر مانند بروجردی ها برای باز

خانه سنتی اطلسی ، تبدیل به اقامتگاهی شده است برای اینکه شبی را در 

 یک مهمانی با شکوه تاریخی در دل کویر سپری کنید .



شما در این اقامتگاه های سنتی به دورانی سفر می کنید که خانواده ها در 

انه زندگی می کردند ، در اتاق های زیبای یک خ، هر کدام کنار هم 

کودکان کنار حوض خانه با سروصدا به بازی و شادی می پرداختند و 

 ه کمک یکدیگر خانه داری می کردند .بدل به دل هم و زنان 

اگر در پی هیجان بخشیدن به سفر خود هستید و مثل من آرزوی اقامتی 

هرچند کوتاه مدت در این خانه های زیبای قدیمی را دارید پیشنهاد میکنم 

رزرو اتاق در هتل های لوکس ، در شهر کاشان به سراغ این  به جای

 خانه ها بروید .

 

 خانه اطلسی کاشانو معماری قدمت 

خانه اطلسی کاشان یکی از خانه های قدیمی شهر کاشان است که قدمتی 

ساله دارد و پس از مرمت و بازسازی و بهره گیری از عناصر  200

قدیمی در چیدمان خود ، محیطی زیبا و دلچسب را برای مسافران به 

 آورده است . ارمغان

هتل سنتی اطلسی کاشان از معماری گودال باغچه که از بهترین معماری 

های مناطق کویری می باشد بهره برده است و در محله کوشک صفی که 

 از محالت قدیمی کاشان می باشد قرار گرفته است .

پنج دری ، سرداب ، حوضخانه اقامتگاه سنتی اطلسی کاشان با اتاق های 

خانه ای با حیاط بزرگ و حوضی در میان ؛ نمادی از  و بادگیر ،

 معماری قدیمی ایران است .



 

 امکانات هتل اطلسی کاشان

 پرسنل این هتل و راهنمای تور مسلط به زبان انگلیسی هستند .

 مهمانان هتل دارای وعده ی صبحانه رایگان می باشند .

باب اتاق با امکانات اختصاصی )  11، و نیز هتل دارای کافی شاپ 

، تخت، صندلی، میز، سیستم سرمایشی یخچال، سشوار، تلویزیون 

 ()اسپیلت(، سیستم گرمایشی )شوفاژ(، توالت فرنگی و حمام اختصاصی

 می باشد .

ایین اتاق از دیگر مزایای اقامت در این اقامتگاه سنتی زیبا قیمت های پ

 ی سنتی مشابه در کاشان می باشد .امتگاه هاهای آن نسبت به سایر اق

نفر مهمان را دارد و برای سفر های  30هتل سنتی اطلسی گنجایش حدود 

 ، دانشجویی و یا فامیلی گزینه ی مناسبی می باشد . دسته جمعی

 آدرس هتل سنتی اطلسی :

کاشان، خیابان علوی، کوچه باستان پنجم)کوشک صفی(، پالک ششم، 

 بوتیک هتل خانه, اطلسی

شما با رزرو  کنید . متگاه سنتی خانه اطلسی کاشان کلیکبرای رزرو اقا

و با آرامشی را شروع می سفری بدون دغدغه در به توریست ، آنالین 

  کنید .



 

 

 


