ً
أهل وسهال ً بك في فندق Mandarin Oriental
استمتع بتجربة فريدة متميزة بالفخامة اإلنكليزية
طباعة

 1من 10

إطالالت خالبة على املناظر الطبيعية واحلدائق

يقع فندق  Mandarin Oriental Hyde Parkفي منطقة  Knightsbridgeالراقية على مقربة من أفخم املتاجر في لندن .في اجلهة املقابلة للحياة
مثاليا ملشاهدة فرقة اخليالة في
موقعا
الصاخبة الفريدة ،يوجد مالذًا هادئًا في لندن ميتد على مساحات كبيرة من احلدائق اخلضراء ويشكل
ً
ً
موكبها إلى قصر باكنهام.

طباعة

 2من 10

غرف ُمصممة بأناقة إنكليزية

تتميز غرفنا الـ  169باألناقة اإلنكليزية والفخامة املترفة .فُرشت األسرّة بأغطية من األقمشة اإليرلندية الفاخرة وزوّدت احلمامات مبستلزمات
 .Ormonde Jayneتتضمن املعدات التقنية شاشات مسطحة من  Bang & Olufsenومحطات إرساء  iHomeوخدمة  .WiFiيوفر الفندق إطالالت
أيضا.
على منطقة  Knightsbridgeاألنيقة وعلى الفناء الهادئ وعلى حديقة هايد بارك الهادئة ً

طباعة

 3من 10

أجنحة مميزة في لندن

يروتكفلا بولسألاب دقاوم ىلع ةحنجألا هذه ضعب يوتحي .ةصاخ تازيمب حانج لك درفنيو مون يتفرغو ةدحاو مون ةفرغب اًعئار اًحانج  25انيدل
زيمتي .ندنل قئادح ىلع ةبالخ تالالطإب ةحنجألا مظعم عتمتت ،كراب دياه ةقيدح راوج يف ديحولا قدنفلا هنأ ىلإ اًرظن .تافرش ىلع رخآلا اهضعبو
ام مضت يتلا ةصاخلا تالفحلا ةفاضتسال ةبسانم ةفرش ىلع يوتحيو نيرفاسملا ةبخنل يلاثم وهو اهل ليثم ال ةماخفب  Royal Suiteحانج
.اًصخش  40ىلإ لصي

طباعة

 4من 10

جتربة رائعة في عالم املأكوالت

تتضمن قائمة الطعام للشيف دانيال بولو احلائز جنمات ميشالن أطباقًا فرنسية موسمية وأطباقًا مميزة من الباتيه والترين والنقانق احملضرة حتت
إشراف أحد أبرز املتخصصني في الشاركوتري .يتميز مطعم  The Roseberyبديكور أنيق ويقدم شاي بعد الظهر والشامبانيا والكوكتيالت؛
وللحصول على مقبالت فاخرة ،يُعتبر مطعم Mandarin Barالذي يقع في منطقة  Knightsbridgeالعنوان األفضل.

طباعة

 5من 10

Dinner by Heston Blumenthal

نم تامجن ثالث ةزئاحلا ةناحلا بحاص ،لاتنمولب نوتسه دصح
،نالشيم
هبولسأل ةيملاع ةرهش ،ريشكريب يف يارب يف The Fat Duck
ساوحلا موهفم ىلع زكتري يذلا ،تالوكأملا ريضحت يف ديرفلا
لوألا همعطم  Dinner by Heston Blumenthalلكشي .ةددعتملا
ةمئاق نمض ةزيمتملاو ةديرفلا فيشلا تالوكأم مّدقيو ندنل يف
هتافاشتكاو ةرمتسملا هثاحبأب ريبك لكشب ةرثأتم ماعط
.يناطيربلا خبطملا يف ةيخيراتلا

طباعة

 6من 10

صحيا يُعتبر من األبرز في البلد
منتجعا
نوفر
ً
ً

وفعالة
يتم اختيار املنتجع الصحي في فندق  Mandarin Oriental, Londonبشكل دائم كأفضل منتجع صحي في املدينة .تق ّدم مقاربة شاملة ّ
ً
فضل عن ذلك ،نق ّدم مرافق تدفئة ومياه شاملة ومركز لياقة بدنية
لتوفير العالج تشمل مجموعة من العالجات اخملصصة لك والحتياجاتك.
مجهزًا بأحدث املعدات وحوض سباحة داخلي بطول  17مترًا.

طباعة

 7من 10

مساحات واسعة

شخصا باألناقة
تتألق مساحاتنا الواسعة املُصممة لتتسع لغاية 650
ً
والفخامة .تعتبر قاعة املناسبات لدينا متعة حقيقية للنظر وهي
مطلية بالذهب من عيار  24قيراطً ا وحتتوي على شرفة وتوفر إطالالت
خالبة على حديقة هايد بارك .ميكن الوصول إلى غرفة  Loggiaاألنيقة
من املدخل امللكي  Royal Entranceوتطل على احلديقة ويتميز
موقعها باخلصوصيةُ .خصصت غرفتي  Asquithو Balfourلالجتماعات
واملناسبات ،وهي جتمع بصورة مثالية بني التجهيزات التقنية احلديثة
واألناقة الفاخرة والهدوء والراحة.

طباعة

 8من 10

أحداث تاريخية

ق ّدم فندق  Mandarin Oriental Hyde Park, Londonاحتفاالت تاريخية لترفيه املشاهير ووجهاء اجملتمع وأصحاب املقامات وامللوك على مدى
سنوات .بفضل األناقة اخلالصة التي يتمتع بها الفندق وخدمته الشهيرة ،نتمكن من تنظيم احتفاالت ال تنسى.

طباعة

 9من 10

 ،Mandarin Orientalهايد بارك ،لندن
املكان:

• موقع راق ج ًدا في منطقة Knightsbridge
• مقابل املتاجر األنيقة في لندن وحديقة هايد بارك اخلضراء
يسهل
• تقع محطة قطار األنفاق في  Knightsbridgeعلى مقربة من الفندق ،ما
ّ
الوصول إلى سيتي وويست أند

غرف النزالء:

•  169غرفة أنيقة مطلة على منطقة  Knightsbridgeأو حديقة هايد بارك أو فناء
الفندق الهادئ
ً
مفروشا بأثاث فخم مع مميزات فريدة بكل جناح
•  25جنا ًحا
• إدارة خدمات النزالء متوفرة في كل طابق من الفندق

املطاعم واحلانة:

• إطالالت خالبة أثناء تناول الفطور على حديقة هايد بارك من
غرفة الطعام
•  ،Bar Bouludلندن ،مطعم فرنسي موسمي
•  ،Dinner by Heston Blumenthalمأكوالت مستوحاة من
املطبخ البريطاني العريق
•  ،Mandarin Barالبار األكثر أناقة في حي  Knightsbridgeاألنيق
•  ،The Roseberyاملوقع املثالي لتناول شاي العصر
و مشروبات كوكتيل الشامبانيا

عنوان الفندق:
 66نايتسبريدج ،لندن  ،SW1X 7LAاململكة املتحدة
الهاتف +44 )0( 20 7235 2000

االجتماعات واألعمال:

• ست مساحات واسعة ُمصممة بأناقة فريدة
• إطالالت على احلديقة وإضاءة طبيعية
شخصا
• تتسع لغاية 650
ً
• مركز أعمال كامل التجهيزات

املنتجع الصحي:

• يتم اختياره بشكل دائم من أفضل املنتجعات الصحية في العالم
• مجموعة خاصة من العالجات اخملصصة اخلاصة بالفندق Time
Rituals™
• واحة هادئة مزودة مبرافق التدفئة واملياه
• استشارات خاصة لضمان عافية شاملة للنزالء

االستجمام:

• مرافق لياقة ورفاهية شاملة مزودة مبعدات حديثة Technogym
وحوض استحمام داخلي  17مترًا
• على مقربة من حديقة هايد بارك و 350آكرًا من املساحات اخلضراء
• إطاللة ممتازة ملشاهدة فرقة اخليالة في موكبها اليومي
• املتاجر الرائدة في عالم املوضة في لندن ،مثل هارفي نيكلز
وهارودز ،تقع في اجلهة املقابلة
• موقع ممتاز للوصول إلى أشهر املسارح واملتاحف في لندن
وكذلك املتاحف

molon-reservations@mohg.com
molon-reservations@mohg.com
mandarinoriental.ar/london
mandarinoriental.com/london
احلجوزات عبر االنترنت
Online Reservations

طباعة

 10من 10

