جهت ثبت نام در سایت بر روی دکمه ثبت نام در گوشه باالی سمت چپ سایت کلیک کنید

ابتدا باید ثبت نام کنید

تکمیل فرم ثبت نام :

فرم ثبت نام در سایت رو به صورت کامل پر کنید و حساب کاربری خودتون رو ایجاد کنید بعداز ایجاد حساب کاربری فرم ثبت نام رو
ببندید.
به نکات زیر توجه کنید:
-1در صورتی که مکانی برای اجاره دادن دارید شما باید گزینه "من میخواهم مکانم را اجاره دهم " را انتخاب و با قبول قوانین سایت
ثبت نام خود را تکمیل کنید
-2در صورتی که شما یک مسافر هستید و می خواهید اقامتگاه خود را رزرو کنید باید گزینه" من فقط میخواهم رزرو کنم " را انتخاب و
با قبول قوانین سایت ثبت نا خود را تکمیل کنید

در صورتی که مسافر هستید و می
خواهید رزرو اقامتگاه انجام بدید این
گزینه رو انتخاب کنید

ورود به سایت

پس از ثبت نام در سایت فرم ثبت نام را ببندید و همانند تصویر زیر بر روی دکمه ورود در باالی سایت کلیک کنید
در فرم ورود باز شده اطالعات کاربری و رمزعبور که در سایت ثبت نام کرده اید را وارد نمائید و بر روی دکمه ورود کلیک کنید

تکمیل اطالعات پروفایل

اطالعات پروفایل خودتون رو تکمیل کنید و بر روی دکمه بروزرسانی پرفایل کلیک کنید! توجه کنید بعضی از اطالعات اختیاری هستش ولی در نظر داشته باشید جهت ارتباط با شما
کارشناسان ما از اطالعاتی که در پروفایل درج کردید با شما هماهنگی انجام میدن.
جهت انجام رزرو بر روی منوی صفحه اصلی در باالی سایت کلیک کنید تا به صفحه اصلی برید.

جستجوی اقامتگاه

در صورتی که می خواهید اقامتگاه خود را در هر شهری که مورد نظرتان است جستجو کنید از طریق ایجاد یک رزرو می توانید این کار را انجام دهید.
ابتدا مقصد سفر خودتان را در قسمت " مقصد شما در سفر " وارد نمائید.
تاریخ ورود خودتان را در قسمت " تاریخ رفت " وارد نمائید
تاریخ تخلیه اقامتگاه را در قسمت " تاریخ برگشت " وارد نمائید
تعداد افراد که همراه با شما هستند را در قسمت " مهمان " وارد نمائید سپس بر روی دکمه "جستجو"کلیک کنید شما می توانید تعداد اقامتگاه در دسترس را مشاهده نمائید.

انتخاب اقامتگاه

در این صفحه می توانید از میان اقامتگاه نشان داده شده یکی را انتخاب کنید و یا اینکه از طریق فیلترهای جستجو که باال صفحه قرار دارد اقامتگاه های دیگر با
امکانات و ویژگی های دیگر را جستجو نمائید

رزرو اقامتگاه

پس از انتخاب اقامتگاه نوبت به رزرو میرسد حاال می توانید از طریق گزینه فرم رزرو در سمت چپ رزرو خود را انجام دهید فقط کافی است بر روی دکمه "رزرو
سریع " کلیک کنید بعداز کلیک منتظر بمانید تا پیش فاکتور مربوط به رزرو برای شما ظاهر گردد.

پرداخت هزینه رزرو و چاپ فاکتور

برای پرداخت و نهایی کردن رزرو از طریق منوی سمت چپ که آیکون کاربری شما رو نشون میده بر روی گزینه رزرو کلیک کنید تا رزرو شما نشون داده بشه
بر روی دکمه " فاکتور ایجاد شد – بررسی و پرداخت " کلیک کنید و رزرو خودتون رو از طریق درگاه بانک ملت پرداخت کنید.
رزرو شما با موفقیت انجام شد حاال منتظر تماس مالک جهت هماهنگی باشید در صورت هر گونه مشکل یا سواالت می تونید با ما در تماس باشید

