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هتلهای تبریز
هتل کايا الله پارک
آذربايجان شرقي ،تبريز ،اتوبان پاسداران
هتل کايا الله پارک تبريز ،مناسب کساني است که دلشان ميخواهد سفري آرام و دلپذير را در اين شهر تجربه
کنند .عالوه بر اين ،اگر مشتاق لذت بردن از مناظر زيباي طبيعي و کوهستاني هستيد ،اين هتل که در شمال
شرق تبريز واقع شده ،بهترين گزينه است .هتل پنج ستارهي کايا الله پارک ،به عنوان شعبهاي از هتلهاي
زنجيرهاي و بينالمللي کاياي ترکيه ،با برترين امکانات رفاهي روز جهان ،تجهيز شده است؛ اين هتل نوساز و لوکس
با برخورداري از اتاقها و سوئيتهاي تميز و راحت آمادهي پذيرايي از شماست تا خاطرهي شيريني از سفر به تبريز
در ذهنتان باقي بماند .خواه براي تفريح و گردش و خواه براي کار و مأموريت به اين شهر زيبا سفر ميکنيد،
ميتوانيد خستگيهايتان را در مجموعهي آبي ،سالن ماساژ و اسپا و حمام ترکي هتل به در کنيد .و پس از آن با
نوش جان کردن يک غذاي لذيذ روزتان را تکميل کنيد .البته اگر کنجکاو هستيد که طعم غذاهاي ترکي را بچشيد،
خوشمزهترينهايش را در هتل کايا الله پيدا ميکنيد .مرکز خريد مدرن الله نيز در مجاورت هتل ،با داشتن
فروشگاههاي لوکس و معتبر ،پاسخگوي نيازهاي شماست .
هتل شهريار
آذربايجان شرقي ،تبريز ،اول جاده ايل گلي
هتل لوکس بينالمللي و پنج ستاره شهريار در نوع خود بي نظير است که در موقعيت ممتاز شهر زيبا تبريز واقع
شده است .اين هتل بزرگ با مجموعه هاي تفريحي و پذيرايي فرح بخش ،فضاهاي اقامتي و رفاهي درخور و
محيطي آرام ،بسان پناهگاهي خاص و دلربا براي مسافران و ميهمانان مهيا شده است که انتظارات آنان را به
شايستگي تامين مي کند .اين هتل با  200باب اتاق و سوييت شيک يکي از پرطرفدارترين هتلهاي تبريز است.
کادر مجرب هتل بينالمللي شهريار با خدمات نوين و شايسته خود اقامتي آرام و دلنشين را براي مهمانان عرضه
ميکنند .طعم لذيذ غذاهاي ايراني و فرنگي را ميتوان در رستورانهاي بزرگ اين هتل تجربه کرد و همزمان از
چشمانداز زيباي شهر نيز لذت برد .براي فراغت و سالمت جسم و روان مسافران و مهمانان ،مجموعه ورزشي شامل
استخر ،سونا ،سالن بدنسازي و اتاق ماساژ تعبيه شده است .امکان استفاده از سالن آمفي تئاتر مجهز به سيستمهاي
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پيشرفته هتل با ظرفيت  ۵۸0نفر نيز جهت برگزاري نشستها و همايشها وجود دارد .تاالر پذيرايي زرين هتل
شهريار ديگر مزيت آن است تا ساکنين تبريز بتوانند بهترين مراسم و جشن خود را با کيفيتي عالي برگزار کنند.
هتل صخره اي الله کندوان
آذربايجان شرقي ،تبريز ،اسکو
اقامت در دل طبيعت و هتلي ساخته شده با اصول معماري بي نظير صخره اي ،بسيار لذتبخش و تجربهاي نو است
که براي گردشگران و مسافران جذاب است .هتل صخرهاي بينالمللي الله کندوان تبريز با چهل کرانه (اتاق سنگي
طبيعي) در روستاي تاريخي و ديدني کندوان با قدمت  700ساله واقع شده است .اين منطقه زيبا با داشتن محيط
زيست بکر و ويژه ،آب و هوايي مطبوع و پاک ،طبيعتي سر سبز ،آب معدني گوارا و چشماندازهاي بينظير يکي از
جاذبههاي توريستي ايران محسوب ميشود که هتل الله در اين بخش مکاني مناسب براي اقامت مسافران پيشنهاد
ميشود .اين هتل که سومين هتل صخرهاي در جهان است داراي انواع اتاقهاي معمولي ،جکوزيدار(با آب معدني
روستا) و سوييتهايي با معماري و طراحي منحصر به فرد و مخروطي شکل است که توجه مهمانان را به خود
جلب کرده است .آرامش هتل و چشماندازهاي جذاب طبيعت پيرامون آن را در کمتر مکاني ميتوان تجربه کرد.
هتل صخرهاي الله کندوان مجهز به امکاناتي از قبيل رستوران ،کافي شاپ و سالن کنفرانس است تا از جهت رفاهي
نيز بهترين شرايط استاندارد را به مهمانان محترم عرضه دارد .برخي اتاقهاي هتل جکوزي دارند .الزم به ذکر است
اين هتل به دليل شرايط خاص و کوهستاني بودن فاقد آسانسور است.
هتل پارس ايل گلي
آذربايجان شرقي ،تبريز ،جنب پارک ايل گلي
هتل پنج ستاره پارس تبريز در سال  13۸0با نمايي جذاب و طراحي فضاي سبز زيبا تاسيس گرديد .اين هتل در
 17طبقه و  1۸0واحد اقامتي طراحي شده و رستوران گردان هتل پارس با چشم اندازي فوق العاده به پارک ايل
گلي وفضاي شهر از ديگر ويژگيهاي خاص آن است .اين مجموعه به دور از هياهوي شهر با مراکز خريد فاصله
چنداني ندارد .از جمله جاذبههاي گردشگري اطراف هتل پارس ميتوان به وجود پارک و باغ وحش ايل گلي،
سورتمه ،پارک آبي هليا اشاره نمود .فضاهاي داخلي و اتاقهاي هتل ،با دکوراسيون و وسايل شيک و مدرن طراحي
شده و در جاي جاي مختلف هتل ذوق و سليقه معماران تبريزي موج ميزند .رستوران گردان هتل پارس ايل گلي
تبريز با محيطي زيبا و آرام و چشماندازي از بلندا به مناظر ديدني اطراف انواع غذاهاي خوش طعم را به مهمانان
و گردشگران محترم عرضه ميکند .سالن بدنسازي ،استخر ،سونا و جکوزي از جمله امکانات و برنامههاي سالمت
و است که اين هتل بزرگ و مجهز براي مسافران مهيا کرده است تا در طول اقامت خود داراي نشاط نيز باشند.
کارکنان مجرب هتل با خدمات استاندارد و شايان خود سعي دارند انتظارات مهمانان ارجمند را در محيطي ايدهآل
فراهم کرده و رضايت صددر صدي آنان را جلب نمايند.
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هتل گسترش
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام خميني
هتل  4ستاره گسترش در قلب تبريز با چشم اندازي زيبا به شهر قرار گرفته است .اين هتل مدرن طبق آخرين
استانداردهاي هتلداري جهاني بنا شده و در  13طبقه طراحي و داراي  136باب اتاق و سوييت مدرن و شيک با
کليه امکانات رفاهي از جمله رستوران ،کافي شاپ،تاالر پذيرايي ،سالن همايشها و کافي نت است .هتل گسترش
در نزديکي اماکن تاريخي و گردشگري و سازمان ها و ادارات دولتي ،اماکن تجاري ،بيمارستانها ،دانشگاههاي
تبريز و ...قرار گرفته است.با اقامت و انتخاب اين هتل ميتوانيد از چشم انداز هاي زيباي آن بهره ببريد .مرکز خريد
اسکان در چند قدمي هتل قرار گرفته و مسافران ميتوانند اوقات فراغت خود را در اين مرکز خريد به سياحت و
خريد بپردازند.
هتل بين المللي
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام خميني
هتلي با ترکيبي از معماري سنتي و مدرن و با برخورداري از فضاهاي داخلي دلپذير و فرح بخش در پنج طبقه
طراحي و ساخته شده که داراي  132باب اتاق شيک و لوکس و مجهز به امکانات رفاهي است تا راحتي و آرامش
را به مهمانان خود عرضه کند .هتل چهارستاره بين المللي تبريز در موقعيت مناسبي از شهر زيباي تبريز قرار
گرفته است و براي عالقهمندان به ايرانگردي و تاريخ و فرهنگ بسيار مناسب است تا به راحتي براي مقاصد
گردشگري خود در مناطق مختلف شهر اقدام کنند .براي سرو غذاهاي خوشمزه ايراني و فرنگي نيز ميتوانيد از
سالن بلوط ،نيلوفر يا رستوران تابستانه هتل که در محيط باز با فضاي سبز فرحبخش و دلنشين آن با لذت از هواي
لطيف تبريز بهره ببريد .از مزاياي ديگر هتل بينالمللي تبريز ميتوان به پخش  24ساعته فيلم ،نورپردازي در
رستوران تابستانه و در کنار آبشار که زيبايي آن را دوچندان ميکند و پارک مخصوص کودکان اشاره کرد.
هتل پتروشيمي
آذربايجان شرقي ،تبريز ،بلوار استاد شهريار
هتل چهار ستاره پتروشيمي تبريز در بهترين نقطه شهر تبريز ،در بلوار استاد شهريار و با امکان دسترسي آسان به
مناطق اصلي و فرودگاه و ايستگاه قطار و اتوبوس قرار گرفته است .اين هتل زيبا و مجهز با محوطه سرسبز و خوش
آب و هوا داراي امکانات اقامتي ،ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي و آموزشي جهت استفاده هم ميهمانان عزيز داخلي و
مهمانان خارجي است .برخي از ويژگيهاي خاص اين هتل وجود پارک و مهدکودک ،زمين اسکيت ،سالن واليبال،
استخر مجزا براي آقايان و بانوان ،سالن ،VIPتاالر عروسي ،خودپرداز و ورزشهاي هوازي است .رستوران هتل با
ظرفيت باال و تنوع غذايي خوبي آماده ميزباني از مهمانان است و سالن کنفرانس مجهز به وسايل پيشرفته و مدرن
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جهت برگزاري جلسات است .الزم به ذکر است صبحانه ،استخر ،اينترنت ،چاي ،نسکافه و آب معدني از خدمات
رايگاني است که اين هتل براي مهمانان مقيم خود تدارک ديده است.
هتل آپارتمان بهبود
آذربايجان شرقي ،تبريز ،ميدان ساعت
هتل آپارتمان بهبود تبريز در نزديکي اماکن توريستي و گردشگري اين شهر قرار گرفته است .هتل بهبود ،اقامتگاهي
نوساز است که در سال  1392بنا شده و از نظر موقعيت ،در مکان مناسب و در نزديکي خانه مشروطه ،موزه شهريار
و بازار شهر قرار گرفته است .اين مجموعه در شش طبقه با دکوراسيوني مدرن طراحي شده است .اتاق هاي
مجموعه آپارتماني چهل پنجره همگي دلباز و بزرگ هستند و مسافران با اقامت درآنها احساس خوشايندي را
تجربه خواهند کرد .کافي شاپ  24ساعته و رستوران شيک و سنتي اين هتل با غذاهاي متنوع و لذيذ ايراني آماده
پذيرايي از مهمانان محترم است.
هتل دريا
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان  22بهمن
هتل سه ستاره دريا در خيابان بيست و دو بهمن شهر تبريز قرار گرفته است که براي اقامتي با قيمت نه چندان
باال در شهر تاريخي و ديدني تبريز پيشنهاد ميشود .اين هتل با قيمتي مناسب در  ۵طبقه و  104باب اتاق يک،
دو و سه تخته در محيطي آرام طراحي شده و آماده ميزباني از مسافران و گردشگران عزيز است .هتل دريا داراي
امکاناتي نظير سالن بيليارد ،استخر ،سونا و جکوزي (مخصوص آقايان) است تا در طول اقامت خود از سالمت و
نشاط نيز برخوردار باشند .يکي از مزيتهاي هتل وجود اينترنت پرسرعت و رايگان براي مهمانان در کافي نت آن
 ،وجود بانک در اطراف هتل و استخر و پارکينگ رايگان است.
هتل اهراب
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان فلسطين جنوبي
هتل بسيار زيبا و شيک اهراب واقع در فلکه اهراب شهر تبريز که در سال  139۵افتتاح شده است .اين هتل يکي
از بهترين هتلهاي اين شهر است و مجهز به جديدترين امکانات و اتاق و سوييتهاي مدرن با طراحي منحصربه
فرد است .از مزاياي هتل اهراب وجود اينترنت بي سيم رايگان در البي ،رستوران و کليه اتاقها و داراي سالن
ورزش با کليه وسايل ورزشي مجهز است.
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هتل جهانگردي
آذربايجان شرقي ،تبريز ،مجموعه پارک ائل گلي
هتل جهانگردي تبريز در منطقه ائل گلي يکي از مهمترين گردشگاههاي زيبا و مشهور شهر تبريز واقع شده است.
عمق درياچهٔ ائل گلي  12متر است و در محوطه آن قايقراني هم ميتوان انجام داد و اين هتل در نزديکي آن
قرار دارد .اين هتل شامل سه عدد سوييت مجهز با ظرفيتهاي مختلف و تعداد  40چادر مستقر در سکوهاي
مجاور استخر طبيعي ائل گلي است .از مزاياي اين اقامتگاه وجود فضاي باز و درختان سرسبز در محوطه آن است
که فضاي آرامبخش و دلنشيني براي مهمانان خود فراهم کرده است.
هتل قدس
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امين
هتل دو ستاره قدس تبريز اقامتگاهي مناسب در اين شهر ديدني است که در مرکز شهر واقع شده است .اين هتل
داراي  3۵باب اتاق با ظرفيت  ۸0نفر است و از جهت دسترسي به مراکز تاريخي ،تفريحي و مراکز تجاري از
موقعيت خوبي برخوردار است.
هتل کوثر
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام خميني
هتل دوستاره کوثر تبريز يکي از اقامتگاههاي مناسب اين شهر زيبا و خوش آب و هوا است که داراي امکانات
مناسبي جها تقتمت مسافرين گرامي است .اين هتل در مرکز شهر واقع شده است و موقعيت خوبي جهت دسترسي
به مراکز خريد و تفريحي دارد .در نزديکي هتل کوثر پارکينگ عمومي موجود است که مسافرين عزيز ميتوانند از
آن استفاده نمايند.
هتل سينا
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام خميني
يکي از هتلهاي شيک و مجهز دوستاره شهر زيباي تبريز هتل سينا است که در خيابان امام خميني و نزديک باغ
گلستان قرار دارد .اين هتل امکانات رفاهي خوب و درخور مهمانان عزيز دارد که با اقامت در آن سفري خوش و
آرام را سپري کنند .اتاقهاي هتل سينا برخي سرويس بهداشتي ايراني و برخي سرويس بهداشتي فرنگي دارند که
به انتخاب مسافران تحويل داده ميشود .کارکنان مجرب هتل خدمات درخوري آماده کردهاند تا مسافرين محترم
در طول اقامت کامال احساس راحت و خوشايندي داشته باشند.
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هتل ايران
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان راه آهن
هتل دو ستاره ايران يکي از اقامتگاههاي قديمي و باسابقه شهر تاريخي و زيباي تبريز است که داراي امکانات
مناسبي براي رفاه مسافران و گردشگران اين شهر است .اين هتل در سال  1360ساخته شده است و با دو طبقه
و  ۵6اتاق آماده ميزباني مهمانان گرامي است.
هتل مرواريد
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام خميني
هتل مرواريد يکي از هتلهاي يک ستاره شهر زيبا و ديدني تبريز است .اين هتل در يکي از بهترين محلههاي
تبريز ,و در نزديکي فرودگاه ،راه آهن ،مراکزخريد و سياحتي قرار دارد و داراي  23باب اتاق به منظور پذيرايي از
مسافرين گرامي است .هتل مرواريد روبه روي باغ گلستان قرار دارد و چشم انداز بسيار زيبايي از پنجره برخي از
اتاقها قابل مشاهده است .اين هتل با  110سال قدمت يکياز قديمي ترين هتل هاي منطقه به شمارميرود ولي با
گذر زمان و بوجود آمدن هتل هاي مدرن ،اين هتل از آن بافت قديمي خارج شده و فقط تعدادي طاق هاي گنبدي
زيرزمين هتل نماي بيروني و درب ورودي از آن باقي مانده است .پرسنل هتل در تالش اند تا در فضايي سنتي
ميزبان خوبي براي مهمانان ارجمند باشند .در نزديکي هتل پارکينگ عمومي وجود دارد که مهمانان عزيز ميتوانند
از آن استفاده کنند.
هتل سهند
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام خميني
هتل سهند تبريز با زيربناي  1۵00متر مربع و مساحت  1300متر فضاي اقامتي يکي از هتلهاي خوب دوستاره
اين شهر زيبا و خوش آب و هوا است .اين هتل با سه طبقه داراي  2۸باب اتاق يک ،دو و سه تخته است و محيط
آرام و تميزي را براي رفاه و آسايش مسافران و گردشگران عزيز مهيا کرده است .مهمانان عزيز غذاهاي خوشمزه
سنتي و ايراني را در رستوران هتل ميتوانند سرو کنند و با مجهز بودن هتل به پارکينگ سرپوشيده و اختصاصي
از جهت امنيت وسيله نقليه خيالي آسوده خواهند داشت .کارکنان هتل سهند با برخوردي خوب خدمات خود را
به مهمانان اراده ميدهند.
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هتل آپارتمان ارس
آذربايجان شرقي ،تبريز ،تقـاطع خيـابان طالقـاني و پـاستـور جـديد
هتل آپارتمان دو ستاره ارس تبريز در مرکز شهر تبريز قرار دارد و با  2200متر مربع زيربنا ،در سال  1392افتتاح
شده است .اين اقامتگاه با هشت طبقه و  26واحد اقامتي شامل آپارتمان يک و دو خوابه تميز مجهز به آشپزخانه،
سرويس بهداشتي ايراني ،حمام ،لوازم خانگي و تمامي امکانات رفاهي ديگر آماده پذيرايي از مسافران و گردشگران
عزيز در اين خطه زيبا و ديدني از کشور است .نزديکي هتل آپارتمان ارس به مراکز تاريخي و خريد شهر نيز از
مزاياي آن است.
هتل آپارتمان زيبا
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان ارگ جديد (مصلي)
هتل آپارتمان زيبا که در سال  1391تاسيس شده است ،با سه طبقه و نه سوييت در خيابان ارگ جديد (مصلي)
قرار دارد .اين هتل آپارتمان در مرکز شهر قرار گرفته و از جهت دسترسي به مراکز خريد و مکانهاي ديدني در
موقيعت مناسبي است .برخي از امکانات اين اقامتگاه پارکينگ سرپوشيده ،اينترنت و صبحانه رايگان را ميتوان نام
برد .سوييتهاي مجهز با قيمت مناسب هتل آپارتمان زيبا براي مسافراني که به صورت خانوادگي و دسته جمعي
به شهر تاريخي و ديدني تبريز سفر ميکنند بسيار مناسب است.
هتل آپارتمان استقبال
آذربايجان شرقي ،تبريز ،مجموعه تاريخي مقبره الشعراء
هتل آپارتمان استقبال يکي از بهترين اقامتگاه هاي سه ستاره و مناسب شهر تبريز است .اين اقامتگاه دريکي از
قديميترين مناطق شهر تبريز (ششگالن و سرخاب) واقع شده است و دو طبقه پارکينگ اختصاصي دارد .هتل
آپارتمان استقبال  42باب اتاق و سوييت تميز و نو با کليه وسايل رفاهي مجهز دارد و به علت نزديکي به مجموعه
تاريخي مقبره الشعرا  ،موزه زيباي قاجار ،بازار بزرگ و تاريخي تبريز يکي از پرطرفدارترين هتلهاي شهر تبريز
محسوب ميشود .از امکانات اين هتل آپارتمان تاکسي سرويس ،پارکينگ اختصاصي ،تاالر پذيرايي با ظرفيت 2۵0
نفر براي برگزاري جشنها ،کافي شاپ با انواع نوشيدني و دسر ،اينترنت بي سيم رايگان در البي ،رستوران و واحدها
ميتوان اشاره کرد .گردشگران و مهمانان ميتوانند طعمي متفاوت از انواع غذاهاي ايراني ،فرنگي ،فست فود و
درباري و سنتي را در رستوران هتل آپارتمان استقبال تجربه کنند.
هتل آذربايجان
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان شريعتي شمالي
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هتل آذربايجان تبريز در مرکز تجاري اين شهر ديدني و خوش آب و هوا قرار گرفته است .اين هتل سه ستاره از
نظر موقعيت مکاني دسترسي بسيار خوبي به اماکن تاريخي و سياحتي منطقه دارد .هتل آذربايجان با اتاق هايي
با گنجايش يک ،دو و سه تخته تميز و امکاناتي مناسب ،محيطي آرام و امن جهت خدمت رساني به مهمانان هتل
مهيا کرده است .رستوران اين هتل انواع غذاهاي لذيذ ايراني براي مهمانان محترم طبخ ميکند.
هتل کاسپين
آذربايجان شرقي ،تبريز ،چهارراه آبرسان
هتل کاسپين تبريز با دو طبقه داراي  1۵اتاق تميز و مجهز به وسايل رفاهي در ظرفيتهاي مختلف است .اين
هتل در منطقه خوب شهر و نزديک دانشگاه تبريز واقع است و دسترسي راحتي به مراکز ديدني ،تاريخي و بازار
دارد .براي مهمانان عزيز ارائه اينترنت داخل البي و اتاقهاي هتل کاسپين رايگان است .اين هتل مکاني آرام و
راحت براي اقامت فراهم کرده است.
هتل پارک
آذربايجان شرقي ،تبريز ،خيابان امام
هتل دو ستاره پارک تبريز در مرکز اين شهر واقع شده است .اين هتل با نيم قرن تجربه يکي از قديمي ترين و با
تجربه ترين هتل هاي شهر تبريز به شمار مي آيد .هتل پارک به بازار بزرگ سنتي تبريز ،اماکن تاريخي و ادارات
دولتي نيز نزديک است.
هتل آپارتمان خزر
آذربايجان شرقي ،تبريز ،اليه
هتل آپارتمان خزر تبريز اقامتگاهي تميز و مناسب براي مسافران و گردشگراني است که براي ديدن اين شهر
تاريخي و زيبا سفر کردهاند .اين هتل آپارتمان امکانات خوبي براي رفاه مهمانان خود مهيا کرده است تا لحظات
آرامي سپري کنند .واحدهاي اقامتي هتل آپارتمان خزر شامل اتاق يک ،دو و چهارتخته و سوييت يک و سه خوابه
است که سوييتها داراي آشپزخانه و وسايل موردنياز آشپزي است.
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رستوران های تبریز
سالن چلوکبابي وليعصر (دروازه تهران)
تبريز -دروازه تهران -سه راهي وليعصر -نرسيده به پمپ بنزين
04133321832-33328935
رستوران جاللي
شعبه مرکزي :سردرود ( 1۵کيلومتري تبريز) -خيابان امام -نرسيده به پمپ بنزين
تبريز -وليعصر -خ .فروغي  -خ .قطران --ميرداماد -بلوار دکتر حسابي -اول ميرداماد
04133296322
کبابي حاج علي
شعبه يک :تبريز -بازار تاريخي  --شعبه دو :بلوار 29بهمن
04133307007

کباب سراي ريحان
تبريز -دروازه تهران -نرسيده به هتل مرمر -جنب فروشگاه آناتا
04133324342
رستوران مدرن تبريز
تبريز-مابين چهاراه شهناز و باغ گلستان  -رستوران مدرن تبريز
04135567411
رستوران هتل پارس
رستوران ياقوت ،رستوران چشم انداز (گردان) و رستوران زمرد هتل پارس تبريز
تبريز -بلوار ائل گلي -جنب پارک ائل گلي
04133808549
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رستوران سنتي شهريار(حمام نوبر)
تبريز -ميدان ساعت نبش خيابان تربيت
04135540057

رستوران بين المللي ايپک يولو
تبريز -خيابان دارايي دوم -مرکز تجاري کاسپين
شعبه دو :اتوبان پاسداران -بعد از پل عابر پياده ( باالي کوه عينالي)
04135242848

رستوران مجتمع رفاهي پتروشيمي تبريز
تبريز -بلوار استاد شهريار
04133285840

رستوران دلستان
تبريز -بلوار  29بهمن  -روبروي جام جم
04133330034

رستوران بام تبريز
تبريز -اتوبان پاسداران -بعد از پل عابر پياده -جنب مسجد عون ابن علي ( باالي کوه عينالي)
04132371333

چلوکبابي پاکدل
تبريز -بلوار29بهمن -مقابل جام جم
04133305424

رستوران مسعود
تبريز -وليعصر -خ شريعتي جنوبي -نرسيده به ميدان مخابرات
04133323720
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چلو کبابي وليعصر
تبريز -سرباالئي وليعصر
04133314739

رستوران حاج رضا
تبريز -ميدان ساعت -بين سه راهي خاقاني و پمپ بنزين
04135263058
رستوران دکتر نيک
تبريز -کوي وليعصر -مابين فلکه مخابرات و خيابان عارف
04133338506

کافي شاپ رستوران قصر چيني
تبريز -باغميشه -مابين ايستگاه گاز و ميدان شهيد فهميده
04136660742

رستوران ائل گلي
تبريز -خ .شاه گلي -فلکه ائل گلي
04133845263

رستوران باغالرباغي
تبريز -بلوار استاد شهريار -مجتمع تفريحي باغالرباغي
04133307500

سالن پذيرايي دلپسند
تبريز -کوي وليعصر -فلکه بارنج
04133323666
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رستوران نم نم
تبريز -ابتداي خيابان دانشگاه
04133347772
سلوي
تبريز -ميدان شهيد فهميده -اتوبان پاسداران -کوي ولي امر -خ .فيروزه
04136689408

رستوران آذرساتراپ
تبريز -ضلع غربي ميدان شهيد فهميده -شماره 66
04136568955
رستوران حاج محمد آشپز
تبريز -خ .امام خميني -باالتر از سه راه طالقاني -روبروي پاساژ سهند
04135534594

رستوران طوفان
تبريز -کوي وليعصر -خ .فروغي
04133319744

رستوران يا علي
تبريز -بازار -خ .جمهوري اسالمي -روبروي پاساژ مستقيمي -زيرزمين
04135555969
پرويز شيشليک
تبريز -وليعصر -فلکه بارنج -روبروي کالنتري 17
04133318963

رستوران سرين عسل
تبريز -جاده تبريز -تهران
04136373135
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رستوران و فست فود دنج
تبريز -ميدان بسيج -نبش کارخانه اطلس پود -کافي شاپ دنج
04136370332

رستوران شانديز
تبريز -وليعصر -فلکه شريعتي -نبش فلکه
04133320965

رستوران سالمت سرا
تبريز -خيابان امام -بازار کبود -طبقه زيرزمين -پالک 1
04135259045

رستوران هتل شهريار
تبريز -اول جاده ائل گلي
04133291420 -28

رستوران خانه سبز
تبريز -ميدان ائل گلي -کافه رستوران خانه سبز
04133809855

پذيرايي شباهنگ
تبريز -خيابان آزادي -مابين زير گذر طالقاني و حکيم نظامي -روبروي دانشگاه هنر اسالمي
04135405400
رستوران تبريز
تبريز -خ .آزادي -روبروي پادگان  21حمزه
شعبه دو :وليعصر -فلکه بزرگ
04135432778 -3299858
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بناب کبابي حيدر بابا
تبريز -ميدان قطب
جاده ائل گلي -فلکه خيام -خ .آسمان
04133346709 -2385291

رستوران آشپزخونه زعفرون
تبريز -توانير شمالي -جنب پل توانير
04133272001
رستوران حاجي بابا
تبريز 3۵-متري ياغچيان -نبش  3۵متري فردوس
04133865000 - 3864000
رستوران زعفران
تبريز-پاستور جديد -مابين فدک و باغشمال جديد -نبش کوي شهداي  2۸دي
04133354220 -3354261
صبحانه و عصرانه اسا
تبريز-جاده ايل گلي -باالتر از وزارت امور خارجه -کافي شاپ اسا
04133826706 -7
رستوران ساراى
تبريز -دروازه تهران  -خيابان باختر
04133297066
رستوران باليق
تبريز -جاده ائل گلي -خيابان گلشهر -روبروي برج شهران
04133859294-5
کبابي عالي طعام
تبريز -مابين چهارراه باغشمال و ميدان ساعت -روبروي ساختمان قايم
04135536773
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رستوران حاجي عيسي شعبه 2
تبريز -رشديه -انتهاي بلوار سروستان -اول خيابان الله -جنب برج اورانوس اداره برق
04136607262-36607282

رستوران و کافي شاپ وحيد
تبريز -ورودي شرقي تبريز
04136373651
تاالرو رستوران پارميدا
تبريز -کوي وليعصرشمالي -انتهاي خيابان شهريار -نرسيده به مدرسه آزادگان
04133310843 -33339545

رستوران غذاهاي دريايي (فيش اند چيپس)
تبريز -باغميشه -بازار ماهي تبريز -رستوران غذاهاي دريايي
04136661900

رستوران سنتي قائم مقام (يخچال)
تبريز -خيابان ششگالن -خيابان توفيق
04135264662
کافه رستوران آرمان
تبريز -خيابان امام -مابين بازار کبود و پاساژ ابريشم
04135261531
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