أهال ً وسهال ً بك في فندق  ،Mandarin Orientalباريس

متتَّع باألسلوب الباريسي العصري
طباعة

 1من 9

منظر جديد في باريس يزيدها حال ً

يقع فندق  ،Mandarin Orientalباريس في شارع سانت أونوريه الذي يعتبر أكثر الشوارع أناقة في العالم ،في بقعة حتيط بها أهم دور األزياء وتبعد
خطوات قليلة عن متحف اللوفر .ويحيط بالفندق فناء يزخر باخلضرة وتبعث مساحاته الداخلية على الهدوء .في مثل هذا املوقع املتميز ،ميكنك
راق.
االستمتاع بتجربة باريسية جديدة بأسلوب ٍ

طباعة

 2من 9

استثنائي وباريسي وفسيح

تصميم رائع يلبي احتياجات املسافر املتميز .فاحلمامات املذهلة واملواد الفخمة والتقنيات املتطورة املتوفرة فيه تبعث على الشعور بالراحة والبهجة.
ليال هانئة مع إطالالت خالبة على شارع سانت أونوريه األنيق .كل غرف الفندق فسيحة ،وقد
هذا وقد مت تزويده بنظام عازل للصوت متطور ّ
يؤمن لك ٍ
مت تزويد بعضها بشرفات مطلة على حدائقنا الرائعة.

طباعة

 3من 9

مكان إقامة مؤقت

يضم الفندق  39جناحا ً يتمتع كل منها بطابع متميز .وتتمتع أجنحة  Duplexاملؤلفة من طابقني بإطالالت رائعة على منطقة مونتمارتر ،في حني
الصحي مطل على برج إيفل .أما  Royale Orientaleفيتألف من ثالث غرف نوم وتراس رائع
مت تزويد جناح  Cabochonsبحمام شبيه باملنتجع
ّ
لتناول الطعام مطل على دار األوبرا.

طباعة

 4من 9

غرفة طعام فاخرة

مت تكليف الطاهي الفرنسي الشهير تييري ماركس بتولي منصب مدير الطهاة في الفندق .ويعتبر مطعم  Sur Mesure Par Thierry Marxأحد
أكثر املطاعم متيزًا في باريس بحيث يوفر لك جتربة راقية وممتعة .أما مطعم  Caméliaفيقدم وجبات اليوم كافة وهي عبارة عن أطباق من املطبخ
أيضا بار  8ومتجر حلوى يقدم أشهى األطعمة املميزة واملوسمية.
الفرنسي العصري .يضم الفندق ً

طباعة
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االسترخاء واالستمتاع باخلصوصية والرفاهية

الصحي جتربة مثالية في جو من البساطة والنقاوة .ويتمتع
يقدم املنتجع
ّ
النزالء بخصوصية تامة في أجنحة املنتجع الصحي حيث تتوفر خزائن
للمالبس ومرافق للتدفئة واملياه .يتوفر لدينا معاجلون ممتازون يقدمون
عالجات فعالة تلبي احتياجاتك وجتمع ما بني التقنيات القدمية واملعاصرة.
يبدأ كل عالج مبا يعرف بـ  Tian Quan Therapyوالبخار لتحضير
رائعا للراحة
الشخص قل ًبا وقال ًبا .أما حوض السباحة فيشكل مكانًا ً
واالسترخاء.

طباعة

 6من 9

مركز املوضة والثقافة

الصحي أو حوض
يتمتع الفندق بعنوان استثنائي يتيح لك الوصول السريع إلى مركز املوضة والثقافة والعودة بعد ذلك إلى االسترخاء في املنتجع
ّ
استرخ على شرفتك اخلاصة واستمتع باملناظر األخاذة أو اجلس في فناء الفندق الذي يتميز بالهدوء والسكينة.
السباحة أو مركز اللياقة البدنية.
ِ
خاصا بحيث يتم تزويد العائالت مبعلومات ممتازة حول النشاطات املفضلة لديهم
اهتماما
فضال ً عن ذلك ،تولي خدماتنا الفندقية املتنوعة األطفال
ً
ً
في باريس.
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مناسبة وجتربة

يعتبر شارع سانت أونوريه أكثر املواقع متيزًا إلقامة حفالتك اخلاصة .فاملساحات مصممة بأسلوب جديد ومعاصر بحيث توفر إطالالت خالبة على
شخصا .تشكل األطباق
احلديقة .بإمكان قاعة املناسبات الرئيسية ضم  60ضيفً ا بينما تستقبل كل من قاعات االجتماعات الثالثة حوالى 30
ً
أساسيا لتجربتك وللخدمة التي يسرنا تقدميها.
التي يعدها تييري ماركس محورًا
ً
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 ،Mandarin Orientalباريس

املوقع:

• عنوان استثنائي في شارع سانت أونوريه
• وسط دور األزياء الباريسية
• بالقرب من متحف اللوفر

غرف النزالء:

•  138غرفة فسيحة
•  39جنا ًحا مؤلفً ا من غرفتني أو ثالث غرف
• أجنحة بطابقني ذات تصميم فريد ،معظمها مزود بشرفات خاصة
• جناح  Mandarinامللكي الذي يطلّ من كافة جوانبه على مناظر أخاذة

املطاعم واحلانات:

• مدير الطهاة تييري ماركس احلائز على جوائز عديدة
• مطعم ممتاز يدعى Sur Mesure par Thierry Marx
• تقدمي وجبات اليوم كافة في Camélia
• بار « »8الذي يتمتع بأحدث التصاميم
• متجر احللوى اخلاص بفندق Mandarin Oriental

عنوان الفندق:
 251شارع سانت أونوريه 75001 ،باريس
الهاتف +33 (0) 1 70 98 78 88

االجتماعات واألعمال:

• أربع قاعات اجتماعات مطلة على احلديقة
• مناسبات تضم أكثر من  60ضيفً ا
• أشهى املأكوالت واألطباق
• جتربة فندق  Mandarin Orientalوخدمة ممتازة

الصحي:
املنتجع
ّ

• أربعة أجنحة فردية للعالج مزودة بحمام بخاري
• ثالثة أجنحة مزدوجة للعالج مزودة بحمام بخاري وأحواض اجلاكوزي
• غرفة بخار باألعشاب بالقرب من حوض السباحة
• حمامات مزودة بدش مطري
• عالجات رائعة إضافة إلى الطب الصيني التقليدي

الترفيه:

• حوض سباحة يبلغ طوله  15مترًا ذو تصميم فريد
• مركز لياقة بدنية مزود بأحدث معدات Technogym
• فناء ملؤه السكينة وذو خضرة رائعة

mopar-reservations@mohg.com
mandarinoriental.com/paris
احلجوزات عبر االنترنت
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