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АЯНЧИН 

Аянчин Лоджийн одоогийн 

болон цаашид хийгдэх 

ажлуудын талаар мэдээлэх 

зорилгоор анхны сонингоо 

танд өргөн барьж байгаадаа 

баяртай байна. Энэ 

сонингоороо  Аянчин 

Лоджийн талаарх хамгийн 

сүүлийн үеийн мэдээг цаг 

тухай бүрт нь тантай 

хуваалцах болно. 

  

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 

бид 8 машины гараж, зочид 

буудлын 7 өрөөг нэмж 

ашиглалтад орууллаа. 

Ингэснээр нийтдээ 12 машины 

гараж болон гэр, кабин, 

буудал нийлсэн нийт 28 

өрөөтэй болж нэгэн зэрэг 70 

орчим хүн хүлээн авах 

боломжтой болоод байна. Мөн 

өглөөний цай өрөөний үнэнд 

багтдаг болсоноо дуулгахад 

таатай байна. 

 

2015 оны 4 сарын 30-ны өдөр 

манай зочид буудлын шинэ 

өргөтгөл болох ГэрТекийн 

нээлтийн ажиллагаа боллоо.  

Монгол гэрийн загвартай 

учраас ГэрТек гэж нэрлэсэн 

бөгөөд дотроо люкс 

зэрэглэлийн 7 өрөөтэй. Гэр 

бүлээрээ амрахад нэн 

тохиромжтой юм.  

Энэхүү ГэрТек ашиглалтанд орсноор урьд нь манай гэр бүлийн 

өрөө нэг байсан бол одоо 8 болж нэмэгдээд байна. 5 сарын 31 

хүртэл ГэрТек-д амарвал караоке өрөө 1 цаг, дессерт үнэгүй 

бөгөөд 2 дахь хоногт өрөөний үнэ 50% хямдрах юм. Манайд 

гэр бүлээрээ хүрэлцэн ирж цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлэн, 

манай чадварлаг тогооч нарын бэлтгэсэн амтат хоолыг зооглон, 

эрүүл агаарт амрахыг урьж байна. 

 

Зочид Буудлын 12 өрөө, 8 кабин, 8 гэрээс гадна 30 хүртэлх 

хүний уулзалт, арга  хэмжээнд зориулсан хурлын өрөө манайд 

бий. Та чөлөөт цагаараа дугуй унах, морь унах, явган аялал 

хийхээс гадна Зуун ламын агуй, Мэлхий хад зэрэг Тэрэлжийн 

дурсгалт газруудаар аялах боломжтой. Мөн караоке өрөө, 

ширээний хөлбөмбөг, ширээний теннис, снүүкер иллъярд 

бүхий тоглоомын өрөөнүүдэд цагийг зугаатай өнгөрөөх 

боломжтой. Та бүхнийг Аянчин Лодждоо урьж байна. 

Холбоо барих 
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 Дугаар 1 

 Таныг манайд хонох үед 

өглөөний цайны сонголт 

тийм ч сайн байгаагүй. Бид 

өглөөний цайг таны 

өрөөний үнэнд багтаадаг 

боллоо. Энэ юу гэсэн үг вэ 

гэвэл маш энгийн. Үдээс 

өмнө босоод гал тогоонд 

ирнэ. Өглөөний цайгаа 

захиална. Хэрвээ та 12с 

дээш насных бол бүтэн 

хэмжээгээр, 12с доош 

насных бол хагас 

хэмжээгээр авна гэсэн үг. 

Маш хялбархан.  

 

 

Хандлагаа өөрчилье 



 АЯНЧИН 

L-R: Жонн Карлсен, Бат-Ирээдүй, Г.Мандах 

Нийтдээ 7 өрөөтэй: 

Өрөө тус бүр 40м2 

талбайтай. Суултуур, 

угаалтуур, шүршүүр бүхий 

халуун хүйтэн устай 

угаалгын өрөө, үс хатаагч, 

мини-баар, ус 

цэвэршүүлэгчтэй. 

1 өргөн ор, 2 хүний энгийн 

ортой өрөөтэй. 

ГэрТек ашиглалтанд орлоо 


