لیست استخرهای طرف قرارداد شبکه بزرگ ارتباطات کارینو
استخرهای محدوده شمال تهران
نام مجموعه

درصد تخفیف

تلفن

آدرس

استخر روباز رازی

%02

11887888

خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد مجموعه ورزشی چهارفصل رازی

استخر روباز بهشت مادران

% 52

00167022

بزرگراه رسالت اتوبان حقانی خیابان کاویان غربی بوستان بهشت مادران

استخر کانون شهید مفتح

%02

00622222

شریعتی پائین تر از حسینیه ارشاد مجموعه ورزشی مفتح

صیادشیرازی

%22

07758087

پاسداران بوستان نهم تقاطع پایدار فر جنوب پ01

استخر شهید کشوری

%22

00620707-8

میرداماد انتهای رازان جنوبی خیابان ورزش

آرشیدا

%22

00878205

پاسداران نیستان هفتم حجت سوری پلاک 80

ارم

%22

00821805

سعادت آباد بالاترازمیدان کاج خیابان سوم

باربد

%52

00728250

الهیه -خ مهدیه-خ عطاری مقدم

ایرانیان

%02

00650208

میدان هروی ،خ وفامنش ،انتهای خ مفتوحی غربی ،پلاک 72

استخر لوکس ابریشم

%25

00225728

اتوبان امام علی اتوبان ارتش شهرک قائم بعد از ایستگاه مترو قائم جنب پاساژ

بعثت

%22

07728082

شریعتی بالاتر از پل صدر خ هدایت خ دشتی خ عظیمی خ الهیه-روبروی دادسرای شمیران

استخر 272

%22

00028222

قیطریه خ روشنایی خ صفا بن بست آزادی

استخرهای محدوده جنوب تهران
استخر کوثر

%22

77172282

میدان حرخیابان امام خمینی خیابان کمالی خیابان آشتیان

استخر  6دی

%22

55820228-1

خیابان قزوین سر پل امام زاده معصوم نبش خیابان عرب خیابان پهلوانی

استخر البرز

%25

22862658

خ  88شهریور خ صفاشرقی پلاک 262

استخر و سونای یاسمن

%02

22866617

تقاطع اتوبان امام علی (ع) و محلاتی ( آهنگ ) جنب مسجد قاسم ابن الحسن

استخر دلفین آبی

% 02

22228226

اتوبان محلاتی بلوارابوذر پل پنجم نبردجنوبی  2متری ده حقی روبروی دانشگاه آزاد

استخر قیانوری

%02

55508280

میدان بهمن اتوبان شهیدتندگویان تقاطع خانی آبادنو

استخر فجر شریعتی

%05

55508227

خانی آباد ،میدان وصال ،کوچه دانش ،86جنب سرای محله بهمن یار

استخر شهید مطهری

%22

55101818

نازی آباد-سه راه شریعتی-خ مهران-بلوار نیکوبین-ورزشگاه مطهری

استخر تختی

%22

22008505

اتوبان بسیج -سه راه تختی-بلوار هجرت

استخر کانون ساعی

%22

55811608

خ جیحون-خ کمیل-نرسیده به سه راه کارون-پلاک 222

استخر کانون بعثت

%22

55270052

بزرگراه بعثت ،خیابان صابونیان ,خیابان سمیعی ,ضلع شمال شرقی پارک بعثت

استخر شهربانو

%02

77712127

اتوبان یادگارامام جنوب-بعد از پل خروجی 22متری جی-خ فتح آبادی -منطقه  6شهرداری

استخر و سرسره ابی یاس

%22

55622080

شهرری ضلع جنوبی حرم خیابان سلمان فارسی غربی ک بصیر مجتمع ورزشی فاطمه الزهرا

استخر فیروزان

%22

27712228

شهرری ،کیلومتر  5جاده ورامین ،فیروز آباد ،شهرک توحید ،انتهای خیابان عبدی

استخر شهدای گمنام

%22

55150582

انتهای خ قلعه مرغی-خ زمزم-سه راه سرگردان

استخرهای محدوده شرق تهران
استخرعرفان

%52

88651502

میدان هفت حوض -روبروی شهرداری منطقه 1

استخردرخشان

%52

88602522

نارمک-چهارراه تلفن خانه-کوچه شهید فراهانی-پلاک82

استخر روباز قائم

%22

88628221

خیابان دماوند  2راه خاقانی روبروی پمپ بنزین

استخردلفین سفید

%85

88262822

خ شهید آیت-بالاتر از هفت حوض-پلاک 772

استخر ترنج

%52

88208627

تهران نو – فلکه چایچی  -خ سفید کوه شرقی

استخر گنو

%02

88258220

میدان رسالت-خ هنگام-بعداز فرجام-نرسیده به میدان الغدیر

استخر نارسیس

%22

88822688

تهرانپارس فلکه دوم خ فرجان بین عادل و زرین

استخرموج طلایی

%22

88881826-20

تهرانپارس ،خ رشید ،نبش 857غربی ،پ812

استخر وسونای اشراق

%22

88262288

تهرانپارس-خ جشنواره-درب شمالی فرهنگسرا

استخر و سونای ساحل

%22

88828226

تهرانپارس بین چهار راه تیر انداز و رشید ،بین خیابان عادل و زرین

استخر شهرک امید

%22

88280082

همت شرق  -اتوبان باقری شمال-شهرک امید

استخروسونا ملوان(بانوان)

%22

82655057

میدان رسالت-کوهک-انتهای خ  8آذر-مجتمع مسکونی نیروی هوایی

استخرشهدای شمیران نو

% 02

88000821

میدان رسالت – خیابان هنگام – بالاتر از میدان الغدیر – خیابان

استخروسونای لیان

%02

11282767

خ سبلان شمالی-نبش خ بی غم

استخرافق هلال

%05

88282802-02

حکیمیه-بلوار بهار-خ سازمان آب 85-متری شیرازی-پ 1

استخر و سونای صدف

%22

88225582

حکیمیه-بلوار بهار  -خ شکوفه شمالی  -بلوار گلها

استخردلفین آبی

%22

22228226

اتوبان محلاتی-بلوارابوذر-پل پنجم نبردجنوبی25-متری ده حقی پلاک221

استخر بهار

%08

88212161

پیروزی،بعد ازخ پنجم نیروی هوائی ،پ06

استخر حورتن

%25

22222625

پیروزی،خ زینتی افخم،نرسیده به میدان سرآسیاب ،نبش کوچه اقتداری

استخرهای محدوده غرب تهران
استخر اویسا

%22

27220825

پونک-بلوار همیلا-خیابان اورک-بالاتراز دانشگاه

استخر آنیل

%05

22178800

ستاری شمال بعد از پل نیایش محله زیتون روبروی آتش نشانی مجتمع آسمان

استخر قصر نشاط

%22

22227187-88

آریاشهر بلوار ایت اله کاشانی بلوار اباذر روبروی بیمارستان پیامبران

استخر هودین و هورام

%02

26867822287

تهرانسر ،بلوار گلها ،تقاطع یاس ،مجموعه توریستی ورزشی هورین و هورام

استخر صبا

%22

11055720

بلوارمرزداران-خ اطاعتی شمالی-کوچه پونه2

اسنخر گلایل سفید

%52

11022228-6

شهرآرا-پاتریس لومومبا-کوچه05غربی-نبش مسجدالزهرا

استخر تشریفاتی آریا

%22

22788788-85

همت غرب-بعد از ستاری-خ کبیری طامه (شاهین شمالی)-انتهای خ چمران

استخر درفشی فر

%02

22700728

بلوارآیت اله کاشانی-بعدازمسجدنظام مافی-خ شهیدبهمنی نژاد

استخر پنها

%25

77282286

ضلع جنوب غربی میدان آزادی-نبش بلوار معراج

استخر آسیا جدیدی

%22

22262867

خ آیت  ..کاشانی،جنت آبادجنوبی،خ نیرو80 ،متری آسمان

استخر نقشه برداری

%85

7728822728

میدان آزادی-ابتدای خ معراج-مجموعه ورزشی سازمان نقشه برداری کشور

استخرهای محدوده مرکز تهران
استخر زیتون

%02

77718682-88

میدان آزادی ,بزرگراه آیت الله سعیدی ,ضلع شرقی میدان فتح ,روبروی باند فرودگاه

هتل پارسی

%02

77211851

میدان انقلاب ،خیابان وحید نظری غربی ،نبش خیابان منیری جاوید ،پلاک 828

استخر ستاره امیر

%02

11227762

کارگرشمالی نبش کوچه دهم826

لارستان

%22

11126611

خ ولیعصر-خ مطهری-خ لارستان-خ افتخار

آریان

%22

77575222

میدان توحید ،چمران شمال ،تقاطع باقرخان

کانون رجائی

%22

88715718

خ بهارستان-طرفه-کوچه استقلال-نبش کوچه پارک امین الدوله

هدایت

%25

88720228

خ سعدی شمالی-خ برادران قائدی-پلاک -080طبقه زیر همکف

ساحل آرام

%22

8-11127005

خیابان مطهری-نرسیده به چهارراه سهروردی-پ881

هتل ورزش

%02

11658701

فاطمی -خ حجاب-جنب کانون فکری-پلاک 87

کوثر

%52

11162066

خیابان ولیعصر  ،بالاتر از میدان ولیعصر  ،خیابان شهید مولایی  ،پلاک 82

هتل پارس

%22

77658222

م انقلاب ،خ فخررازی ،خ روانمهر

استخرهای حومه تهران
اشتیاق

%22

57882222

اسلامشهر واوان بلوار شهید منتظری بلوار شهید رجائی

قصرآبی پارس

%02

57876182

اسلامشهر-شهرک واوان-پشت پاساژ اکباتان0

استخر و سونای هشت بهشت

40%

57882226

شهرک واوان بلوار هشت بهشت انتهای خیابان کاج

استخر شوشتری

%02

57286888

اسلامشهر ،میدان نماز ،کمربندی اسلامشهر ،بعد از شهرک قائمیه ،نرسیده به میدان الغدیر

استخر شباهنگ

%52

75008225

شهریار،کُهنز،چهارراه شباهنگ ،بلوارمطهری

استخر نسیم اقیانوس

%22

57812502

نسیم شهر ،روبروی خیابان اول ،بعد از آتش نشانی،روبروی تالارفدک ،نبش خیابان کاشانی

استخر آب نگار

%05

57872870

نسیم شهر -میدان هفت تیر ،سی متری بوستان  ،جنب دانشگاه پیام نور

استخر آزادگان

%25

57222715

رباط کریم  -خ داوودیه  -بلوار آزادگان  -استخر سونای آزادگان

ساحل ارسنجانی

%22

57220050

رباط کریم ،خ بخشداری ،روبروی بیمارستان فاطمه زهرا

قصر ملک

%05

57885002

بزرگراه آزادگان احمد اباد مستوفی نبش م پیامبر اعظم استخر قصر ملک

تندگویان

%25

20727505272

ملارد ،سه راه مارلیک ،مجموعه ورزشی شهید ثمری

استخر کوثر

%22

27060775

ورامین-میدان امام حسین-جنب تربیت بدنی

استخر صدف

%22

55088020

باقرشهر02-متری طالقانی-میدان فاتحی

علی ابن ابوطالب

%02

27208222

پاکدشت-بلوار شمالی شهید قمی-بلوار علی ابن ابوطالب

کهریزک

%05

57500507

کهریزک-جنب آتش نشانی

مشهدی

%22

75552121

شهرجدیداندیشه-فاز-2خیابان بوستان

نگین الماس

%52

75270822

اندیشه  -فاز  - 2بین میدان توحید و چهارراه ارغوان  -خیابان هشترودی  -خیابان سعادت

آبشار

%22

27151122

شهر قدس خیابان  25متری انقلاب خیابان شهرداری جنب سالن شهید آقامحمدی

استخرهای استان البرز
استخروسونای نور

%22

20720226062

البرز-کرج-شهرک جهان نما-بلوار اسکندری

استخر مهتاب8)-نفر)

%05

20722586288

کرج  -میانجاده-خ عدل  -روبروی پاساژ سمنانی ،استخر و سونای مهتاب

استخر شهدای فردیس

%05

20727727272

کرج ،جاده فردیس ،پمپ بنزین فردیس ،شهرک  ،882میدان عشاق

استخرترمه

%22

20722258228

مهرشهرکرج،بلوارارم،سه راه شهرداری،مجتمع پاسارگاد

استخرهمایون

%22

20722552507

مهرشهرکرج ،فاز ،2چهارراه هنرستان ،خ 228شرقی ،جنب مسجدقمربنی هاشم

استخر ژرفان

%22

20722505808

کرج فاز  2مهرشهر چهارراه بانک ملی

استخر آیدین( -بانوان)

%22

20722282222

کرج-گوهردشت-خیابان اصلی-خ چهارم غربی

استخروسونای اریکه البرز

%22

20727520002

پایین تر از فلکه پنجم فردیس-خ شیراز-خ آذرشرقی

استخروسونای دلفین

%22

20727500222

کرج -فردیس -بعد از فلکه پنجم

استخر دانشگاه خوارزمی

%22

20722582226

کرج022-متربعدازپل حصارک-ورودی اول-سمت راست

استخر ازادگان

%05

20722822281

کمال شهر بلوار شورا پارک آزادگان

استخر منظریه

%02

20727782228

پل فردیس-میدان انبارنفت-شهرک منظریه

