أهال ً وسهال ً بك في فندق Mandarin Oriental
تتمتَّع مبدينة جنيف العاملية

طباعة

 1من 9

موقع أنيق على ضفاف نهر الرون

أيضا باملأكوالت الفاخرة التي
يقدم فندقنا اجملدد  Mandarin Oriental, Genevaأعلى مستويات الرفاهية العصرية في هذا املوقع املميز .ويُعرف الفندق ً
يقدمها على ضفاف نهر الرون .يقع الفندق على مقربة من أبرز مراكز التسوق واملراكز التجارية ويبعد دقائق قليلة عن بحيرة جنيف ،وكذلك يبعد
مسافة قصيرة سيرًا على األقدام عن “املدينة القدمية” حيث ميكنك االستمتاع بالتجوال في شوارعها املرصوفة باحلجارة

طباعة

 2من 9

غرف مطلة على النهر

يضم الفندق  169غرفة ،معظمها مطل على نهر الرون .تتميز كل الغرف بتصاميم فخمة وحتتوي على آالت إسبريسو لتحضير القهوة وقائمة
أيضا
وسادات وحمامات رخامية يونانية .إن غرف  Premier River Viewاملطلة على النهر هي األوسع لدينا وتبلغ مساحتها  40مترًا
ً
مربعا ،وتتميز ً
بإطالالت خالبة على جبل ساليف.

طباعة

 3من 9

شرفات لفصل الصيف ومواقد لفصل الشتاء

تتميز أجنحة الفندق الـ 27بتصاميم تظهر مدى اهتمامنا بأدق تفاصيل الرفاهية .حتتوي أجنحة  Junior Terraceالستة اجلديدة على مواقد ،وفي األمسيات الشتوية
سيقوم طاقم املوظفني بإشعال املوقدة إلضفاء أجواء مميزة .يتمتع جناح  Presidentialمبصعد خاص للوصول إليه ويطل على املدينة من كل جوانبه .يحتوي جناح
مربعا وعلى غرفة سبا خاصة به.
 Orientalالذي مت إنشاؤه حديثًا على شرفة مبساحة  50مترًا
ً

طباعة

 4من 9

املطاعم الفاخرة

مطعم  ،Rasoi by Vineetوهو املطعم الهندي األبرز احلائز جنمة ميشالن في املدينة .لتناول املأكوالت الفرنسية املعاصرة ،يقدم مطعم Café Calla
مأكوالت صحية ترتكز على املنتجات املوسمية .يتمتع كل من املطعمني بشرفات متوفرة على مدار السنة ،مع إطالالت على نهر الرون .يفتح MO Bar
أبوابه من الساعة  8صبا ًحا ويقدم مأكوالت خفيفة طيلة اليوم مع برامج ترفيهية حية.

طباعة

 5من 9

مناسبات ال تنسى

«نوفر املكان املثالي لعقد االجتماعات وتنظيم املناسبات بفضل
عامليا وموقعنا املميز في وسط جنيف .مت جتهيز كل
خدمتنا املعروفة
ً
غرف املناسبات باملعدات احلديثة وبالديكور املرن الستضافة كل أنواع
املناسبات ،بد ًءا من االجتماعات الصغيرة
وصوال ً إلى احلفالت الكبيرة .بالنسبة إلى حفالت الزفاف ،يتمتع الفندق
مبوقع رائع منقطع النظير ويوفر خدمة ممتازة لتنظيم احلفالت وخدمة
طعام ابتكارية مخصصة بحسب احتياجاتك».

طباعة

 6من 9

خدمتنا االستثنائية

«يستطيع نزالؤنا كلهم استخدام مركز اللياقة وغرفة الساونا والبخار مجانًا ونقدم لهم
خدمة تدليك في الغرفة على يد متخصصني محترفني .ونأمل من خالل كل تعامالتنا مع النزالء أن نبرهن عن
خدمة استثنائية».

طباعة

 7من 9

Mandarin Oriental ،جنيف
املكان:

• مكان مميز مطل على نهر الرون
• على بُعد  10دقائق من مطار جنيف
• على بُعد خمس دقائق سيرًا على األقدام من بحيرة جنيف
• وسط أبرز املراكز التجارية ومراكز التسوق
• على مقربة من املدينة القدمية

غرف الضيوف:

•  196غرفة وجنا ًحا بتصاميم أنيقة ،ويتمتع معظمها بشرفات خاصة
• أسلوب فني عصري
• إنترنت عالي السرعة وهاتف وفاكس وطابعة ليزر
وآلة نسخ
• آلة نسبريسو لتحضير القهوة
• تلفزيون بشاشة مسطحة
• أفخم حمامات  aint Helena Sالرخامية العريقة ،مزوّدة كلها
بحوض استحمام ودش منفصل

االجتماعات واألعمال:

املطاعم واحلانات:

•  – Rasoi by Vineetمطعم هندي فاخر،
بإدارة الشيف فينيت باتيا الذي حصل عن مأكوالته الهندية
على أول جنمة من ميشالن
•  – Café Callaمطعم فرنسي عصري
مع إطالالت على النهر
• مساحات خاصة لتناول الطعام
 - MO Barاملكان املالئم لالجتماعات ،يفتح
يوميا من الساعة  8صبا ًحا ،ويقدم مقبالت التاباس اإلسبانية
ً

الترفيه:

• مركز اللياقة البدنية
• غرف ساونا وحمامات بخار منفصلة للنساء
والرجال
• تدليك داخل غرفة
• صالون الشعر و Beauty Studio
• الركض بجانب النهر

شخصا
• مرافق لتنظيم املؤمترات والوالئم تتسع لغاية 350
ً
• مركز أعمال كامل التجهيزات
• سلسلة غرف للمؤمترات كاملة التجهيزات ،معظمها
مطل على نهر الرون
• غرفة طعام شبه خاصة في الطابق األرضني

عنوان الفندق:
Quai Turrettini 1, 1201 Geneva, Switzerland
الهاتف+41 (22) 909 00 00

احلجوزات عبر االنترنت
mogva-reservations@mohg.com
mandarinoriental.ae/geneva

طباعة

 8من 9

