
  

 لیست مراکز تحت قرارداد اولدوز کارت در شهر باکو

The centers are under the contract of the Ulduz Card in Baku 

 آدرس توضیحات میزان تخفیف نام  نوع فعالیت ردیف

1 

 مراکز خرید
Shopping 

WOMEN 

FASHION 

 
15% 

ویژه  High Copyفروش انواع لباس های 

 بانوان با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

28 May Ticaret merkezi-butik 

62 

 28زیر گذر تجاری  –مال  28روبروی فروشگاه 

 62پالک  –می 

2 REPLIKA 5% فروش انواع کیف های زنانه با بهترین قیمت 

28 May Ticaret merkezi-butik-

78 

 28زیر گذر تجاری  –مال  28روبروی فروشگاه 

 78پالک  –می 

3 

 رستوران ها
Restaurant 

OCAQBASHI 10% 
رستورانی با دو سبک مدرن و سنتی با انواع 

منو های غذایی و متفاوت بهمراه موسیقی 

 زنده 

Narimanov kucesi – Tabriz 

kucesi - 116 

 116پالک  –خیابان تبریز  –خیابان نریمان اف 

4 ANADOLU 10% 
ارائه انواع غذا های گرم و سرد با منو 

پخت نان  متنوع، مطابق با سلیقه ایرانی ها،

 در رستوران

 Pushkin kucesi - 5 

 5پالک  –خیابان پوشکین 

5 
 

KABABKHANA  10% 
منویی کامل از غذا  ارائه غذا های کبابی با 

 های سنتی و بروز

Nizami kucesi - 87a 

 87پالک  –منطقه نظامی 

6 

 کافی شاپ
Cafe Shop 

BAŞKENT  
 سرد با منو متنوع ارائه انواع غذا های گرم و 5% 

Nasimi district,  Fizuli 79 street 

 79خیابان  –خیابان فضولی  –منطقه نظامی 

7 ZANBAQ Cafe 5% 
ارائه انواع چایی با انواع مربا های جذاب و 

 خوشمزه

Azadliq prospekti - Qish parki 

داخل  –مقابل هتل وینتر پارک  –بزرگراه آزادی 

 پارک زمستانی

8 

 مراکز تفریحی
Entertainment 

Baku Karting 10% 
ماشین فعال، امکان  5سالن سرپوشیده با 

 گذاشتن رالی 

Ahmad racabli prospekti - 30/68  

 68/30پالک   –بزرگراه  احمد رجبلی 

9 
Hiss Energy 

House 50% 
سرو انواع دسر ها و نوشیدنی های سرد و 

 همراه با پخش موسیقی زندهگرم 

Taqrqovu-Nizami street - 19A 

 19Aپالک  –خیابان نظامی  –تارگوی 

10 

 گشت آپشنال
Optional Tours 

 تور یکروزه
 مانات 25قیمت اصلی: 

 %20با 
 تخفیف

 منات 20 

خدمات تور: ترانسفر، راهنما، صبحانه + 

 ویژه برنامه

 قبله و یا شکیتور به شهر های قوبا، قوسار، 

 امکان انتخاب بین شهر های باال وجود دارد

 

11 
 گشت شبانه در باکو

 مانات 50قیمت اصلی: 

 %10با 
 تخفیف

 منات 45 

خدمات: ترانسفر دربست، راهنما، شام 

،  KFCدر رستوران مک دونالد یا 

 بازدید از جاذبه ها، عکاسی

جاذبه های مورد بازدید: بام باکو، بلوار باکو، 

میدان آزادی، شهر قدیمی، میدان فواره ها، 

 قلعه دختر + ) مرکز فرهنگی حیدر علی اف (
 

            UlduzCard@  تخفیف ها به کانال تلگرام روبرو بپیوندید: آخرین لیستبرای مشاهده 

+994-55-8824921  باکو        | +        98-919-8931889تهران            |+        994-12-3100482تلفن پشتیبانی دفتر )باکو(:   

http://ulduztourism.az/tour-services/ulduz-card/shop-center/women-fashion

