
مراکز پذیرایی در محدوده
منطقه آزاد ارس

شماره تماسنام و واحد پذیرایی

42022587-041رستوران الدوز

جلفا- فلکه عاشورا - خیابان والیت فقیه

42022828-041رستوران حاتم

جلفا- فلکه عاشورا

42022207-041رستوران حاج علی )خرم(

جلفا- خیابان امام خمینی نرسیده به مخابرات

42022220-041رستوران مهمانسرای جهانگردی جلفا

جلفا- خیابان امام خمینی-  میدان شهید بهشتی

2110076-0414رستوران سهند

جلفا- جاده کلیسا - پارک کوهستان

42037753-041تاالر رستوران کاخ

جلفا- جاده کلیسا روبروی کمپ عشایر

42038460-041رستوران کرال

جلفا- جاده کلیسا- روبروی مجتمع تجاری ستارخان

3025755-041رستوران کادوس

جلفا- خیابان امام- جنب مخابرات

09144006072رستوران کافیش

جلفا- جاده کلیسا جنب اداره راه و شهر سازی

42039143-041رستوران خزر

جلفا –  کیلومتر 2جاده کلیسا رویروی کمپ عشایر

09143928401تاالر رستوران دربار

جلفا – جاده کلیسا نرسیده مجتمع تجاری ستارخان

42025356-041رستوران مگا

جلفا- بلوار رسالت – جنب پمپ گاز



شماره تماسنام و واحد پذیرایی

42022031-041رستوران فرهنگیان)آموزش و پرورش (

جلفا- خیابان امام –روبروی ایستگاه راه آهن

42023677-041رستوران ویالهای کوهستانی

جلفا – جاده کلیسا – جنب پارک کوهستان

3024185-041رستوران اسپیناس

جلفا- فلکه عاشورا

---رستوران تنور داغ

جلفا-مجتمع تجاری ریورساید

09141007966رستوران آناسفره سی

جلفا-جنب بازار روس

09143450841رستوران بخشعلی پور

جلفا – کوی امیرالمومنین

42023705-041رستوران توحید

جلفا- فلکه عاشورا

09145887578رستوران کباب اوی

جلفا-روبروی ایستگاه راه آهن

09149910603رستوران ارس

جلفا-میدان نباتی

42025815-041رستوران ائل سون

جلفا-جنب پمپ بنزین

09143925497رستوران کبابی بناب

جلفا-بازار آراز

42023444-041رستوران هتل چیپال

جلفا-سه راهی کوی امیرالمومنین-هتل آپارتمان چیپال
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شماره تماسنام و واحد پذیرایی

42013271-041رستوران هتل آپارتمان ارس

جلفا، فلکه مرزبانان شهید، خیابان ساحلی

42013512-041رستوران هتل تاج

جلفا، میدان مرزبانان شهید، جنب باغ شورا، انتهای خیابان احسان

9-4203744-041رستوران هتل نارنجستان

جلفا، جاده کلیسا، روبروی کمپ عشایر

9-42038440-041رستوران کافی شاپ هتل امپریال

جلفا، جاده کلیسا، روبروی مجتمع تجاری ستارخان

42022609-041رستوران سارای

جلفا-فلکه عاشورا-روبروی هتل آلتین

09144189518رستوران بیرامی

نوردوز – روستای دوزال

04144665535رستوران کوثر

جانانلو- جنب بازار خداآفرین

09147622496رستوران ارس

جانانلو-روبروی بازار خداآفرین

09143263799رستوران رحیم زاده

جانانلو- میدان شهید باکری

42022297-041رستوران کبابی حیدربابا

جلفا-فلکه عاشورا-خیابان پل چوبی

42023803-041رستوران کبابی آذر بایجان

جلفا-فلکه عاشورا-خیابان پل چوبی

---رستوران کارتوشکا

جلفا-جاده کلیسا-روبروی کمپ عشایر
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شماره تماسنام و واحد پذیرایی

---رستوران حاج عبدالحسین

جلفا- فلکه عاشورا-خیابان پل چوبی-جنب بانک تجارت

42022749-041رستوران هتل اریکه

نوردوز

42022749-041آبگوشت حسن عمی

جلفا-خیابان امام خمینی-جنب رستوران حاج علی

42023342-041دادلی آبگوشت

جلفا-جنب بیمه تامین اجتماعی
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