أهال ً وسهال ً بك في فندق Mandarin Oriental

استمتع مبدينة ميونخ

طباعة

 1من 8

إطالالت على مدينة ميونخ القدمية

املميز في وسط املدينة القدمية ،تطلّ الغرف وشرفة
تسوق استثنائية .وبفضل هذا املوقع
يتميز فندق  ،Mandarin Orientalميونخ مبوقعه الرائع بالقرب من مراكز ثقافية ،ومقا ٍه في الهواء الطلق ،ومراكز
ّ
ّ
ّ
 China Moon Roof Terraceعلى مناظر خالبة من الهندسة التاريخية ملدينة ميونخ.

طباعة

 2من 8

غرف ذات تصميم كالسيكي أنيق

غرف تضم أثاثا ً من تصميم  Biedermeierالتقليدي وقد أضيفت إليه تأثيرات حديثة وملسات شرقية .ومبا أننا نعتمد أعلى مستويات
منمقة من  .Bang & Olufsenوميكنك االختيار من بني
التكنولوجيا ،تتوفر في الغرف أجهزة تلفزيون ذات شاشات مسطحة وأنظمة صوتية ّ
ثالثة أنواع من الغرف ،علما ً أن غرف  Mandarin Roomsهي األوسع واألرقى.

طباعة

 3من 8

مساحات داخلية مميزة وإطالالت على مناظر خالبة

لقد قمنا بإعادة تصميم األجنحة الـ  25املتوفرة في الفندق لكي نضيف مساحات فخمة .يطلّ جناح  Orientalوجناح  Presidentialعلى مناظر خالبة من
حمامات ومطبخ وتتوفر فيه طاولة كبيرة
املدينة .ويتميز جناح  ،Presidentialوهو اجلناح األعلى في الفندق ،بفخامته وتنوع أسلوبه ،وهو مؤلف من غرفتني وثالثة ّ
تتميز بتصميمها الرائع غرفتني أيضا ً.
احلجم للجلسات العائلية واملهنية .وتضم بعض أجنحة  Towerالتي
ّ

طباعة

 4من 8

أفخر أنواع املأكوالت وأجمل املناظر في ميونخ

يشتهر مطعم  Restaurant Mark’sاحلائز على جائزة ميشلني ستار بأنواع املأكوالت الفاخرة التي يق ّدمها ،في حني تستطيع االستمتاع مبناظر
املدينة اخلالبة أثناء تناول العشاء في فصل الصيف على شرفة  .China Moon Roof Terraceأما  ،Bistro MOفهو املكان املثالي لتناول
ويتميز مبوسيقى البيانو الهادئة في
الغداء ومناقشة األعمال ،في حني يشكّل  Mandarin Barمكانا ً مالئما ً للجلسات االجتماعية طوال النهار
ّ
األمسيات ،وميكنك متضية وقت هادئ واالستراحة في .Rum Club

طباعة

 5من 8

صاالت فخمة للمناسبات وحوض سباحة يطل
على منظر خالب

تتوفر في الفندق ثالث صاالت خاصة أو متصلة ببعضها ميكن أن ت ّتسع
حلوالى  120شخصا ً .وللمناسبات الفخمة ،ميكنك حجز مطعم
�
 Restaurant Mark’sالذي يق ّدم مأكوالت فاخرة حلوالى  150شخصا ً.
أما للضيوف الذين يرغبون باالستراحة واالستجمام ،فيتوفر حوض سباحة
خارجي مبياه ساخنة مع مناظر خالبة متتد حتى جبال األلب.

طباعة

 6من 8

راقِ.
مدينة قدمية ذات طابع ثقافي ٍ

جتمع ميونخ بني الثقافة التاريخية واألسلوب الراقي .فقري ًبا من  ،Mandarin Orientalميونخ تقع جادة  Maximilianstrasseالتي تتميز
بأبنية من عصر النهضة وتشكل اليوم موطنا ً ألفخر املاركات في عالم املوضة .ويقع في اجلوار كذلك القصر امللكي  Residenzالذي يعود
للقرن الرابع عشر ،ومعارض  Pinakothekالفنية املشهورة في املدينة.

طباعة

 7من 8

 ،Mandarin Orientalميونخ
املوقع:

االجتماعات واألعمال:

بجوها الرائع ،على مقربة
•في وسط املدينة القدمية التي
تتميز ّ
ّ
التسوق.
من ( Marienplatzالساحة الرئيسية) ،واملراكز الثقافية ومراكز
ّ
•على بعد  35دقيقة من املطار

• مرافق مخصصة لالجتماعات ت ّتسع حلوالى  150ضيفا ً
مجهزة بإنارة طبيعية
•ثالث مساحات للمناسبات احلميمة
ّ
وتكنولوجيا حديثة
• فريق من الطهاة احلائزين على اجلوائز لتوفير الطعام للمناسبات
• مركز أعمال يفتح على مدار الساعة

•  48غرفة و 25جناحا ً أعيد تصميمها بالكامل
•تصميم  Biedermeierالفاخر مع ملسات حديثة وتأثيرات آسيوية في
كل الغرف
• تلفزيون من  Bang & Olufsenبشاشة مسطحة
مجهزة بنظام تسخني ومرايا
• حمامات رخامية واسعة ذات أرضية
ّ
• بار صغير بدون تكلفة إضافية
• قاعدة لـ Bose iPod

الترفيه:

غرف النزالء:

•حوض سباحة على سطح الفندق يطلّ على مناظر خالبة من
اجلهات األربع
• مالعب غولف وكرة مضرب تشملها خدماتنا الفندقية املتنوعة
• دراجات  Mercedes Benzمتوفرة مجانا ً

املطاعم واحلانات:

• Restaurant Mark’sاحلائز على جائزة ميشلني ستار بفضل مأكوالته
الشهية الفاخرة
•  Mandarin Barلقضاء فترة ما بعد الظهر وتناول املشروبات والشاي
• China Moon Roof Terraceلتناول وجبة خفيفة واملشروبات في فصل
الصيف
•  BistroMOإلقامة غداء عمل
•  Rum clubلالستراحة ومتضية أمسية هادئة
•  Wooden Chaletيفتح في موسم الشتاء
•  Lé Caféيفتح في موسم الصيف

عنوان الفندق:
Neuturmstrasse 1
Munich, Germany 80331
الهاتف +49 (0)89 290 980

للحجوزات عبر إنترنت
momuc-reservations@mohg.com
mandarinoriental.com/munich

طباعة

 8من 8

