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يسر مجموعة فنادق ماندارين أورينتال الفاخرة التي
ّ
تتمتّع بمواقع استراتيجية في أبرز الوجهات في العالم
أن تُر ِ ّحب بك مع خدمة ممتازة ومرافق رائعة .كما
ستستقبلك حيثما كنت مسافرا ً بأجواء زاخرة بالرفاهية
واألسلوب العصري الذي يقوم على قيم الشرق.
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خدمة أسطورية
نسعى إلى تقديم خدمة شخصية
ممتازة توفّر أكبر قدر من
الخصوصية ،ويعمل مو ّ
ظفونا
المتفانون الذين نعتبرهم أصوالً ها ّمة
بالنسبة إلينا على تلبية كافة
احتياجات نزالئنا .كما يفتخر مو ّ
ظفونا
بتقديم خدمة متميّزة تتخ ّ
طى على
الدوام توقّعات النزالء.
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تصميم وهندسة
معمارية حديثة
تتّسم فنادقنا بتصميم يمزج ما بين
األسلوبين العصري الفاخر والشرقي
اآلسر .فنحن نتعاون مع مجموعة
من ألمع المهندسين والمص ّممين
وأشهرهم في العالم في سبيل توفير
عقارات تتميّز ك ّل منها بتصميمها
الخاص وطابعها الفريد مع الحرص
على أن تكون متناغمةً مع محيطها
وتعكس جوهر البيئة الموجودة
فيها.
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تناول الطعام
بأسلوب مبتكر
تشتهر فنادق ماندارين أورينتال
بمطاعمها واستراحاتها المبتكرة .ويض ّم
فريق طهاتنا مروحة كبيرة من ألمع
األسماء العالمية وأصحاب المهارات
متكرر
المحليّين .كما يندرج اسمنا بشكل
ّ
أي مجموعة
في دليل ميشالن أكثر من ّ
فنادق أخرى في العالم ،ما يعكس شغفنا
في توفير تجارب تناول طعام فاخرة
ومبتكرة.
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مراكز السبا في ماندارين
أورينتال
فلسفة السبا
انطالقا ً من إرثنا الشرقي وتراث فنادق أورينتال الشهير ،ولكن مع مراعاة الثقافات المحليّة ،ابتكرت
المجموعة مفاهيم حائزة على جوائز مرموقة تّتسم بجوهر ك ّل موقع توجد فيه .يتمتّع ك ّل مركز سبا في
ماندارين أورينتال بتصميمه الخاص كما ويقدّم الصيغة المثالية ما بين التجارب التقليدية الشاملة،
صصة لكل ضيف.
والعالجات الجماليّة ذات النتائج الواضحة ،وتقييمات العافية واللياقة المخ ّ
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المساكن في ماندارين
أورينتال
تُشغّل حاليا ً مجموعة فنادق ماندارين أورينتال أو ال تزال في مرحلة تطوير مجموعة متزايدة من
بعض من أبرز المواقع في العالم .وتوفّر هذه المساكن أسلوب حياة مميّز تتوفّر فيه
المساكن في
ٍ
متطورة وخدمة
راحة
وسائل
جانب
إلى
،
الخاص
منزله
في
المرء
يجدها
التي
الراحة
وسائل
ّ
ّ
أسطورية تحمل بصمة ماندارين أورينتال.
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آسيا والمحيط الهادئ
فندق ماندارين أورينتال ،بانكوك
فندق ماندارين أورينتال وانغ فو جينغ ،بكين
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ماندارين أورينتال ،تايبيه
ماندارين أورينتال ،طوكيو
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فندق ماندارين أورينتال ،بانكوك

منذ أكثر من  145عاماً ،يسعى المسافرون المتميّزون إلى اإلقامة في هذا الفندق األسطوري على ضفاف نهر شاو
فرايا .وبعد أضخم أعمال التجديد في تاريخه،
مرة أخرى يحت ّل مكانته كواحد من أعظم الفنادق في العالم.
أصبح الفندق ّ

موقع متميّز

• موقع استراتيجي على ضفاف نهر شاو فرايا في قلب المنطقة اإلبداعية
وعلى مقربة من القصر الكبير ،والمعابد الشهيرة ،وسوق األزهار والحي
الصيني
الزوار إلى مج ّمع
• قوارب خاصة بالفندق ومصنوعة من خشب الساج تنقل ّ
للتسوق فضالً عن قطار معلّق تابع لنظام المواصالت في بانكوك
أيكون سيام
ّ
يصل إلى وسط المدينة
• قريب من طريق المطار السريع

غرف الضيوف

•  271غرفة ضيوف فاخرة و 60جناحا ً مترفا ً ،تمتاز جميعها بإطالالت خالبة
على النهر
• خدمة المساعد الشخصي لكل غرف الضيوف واألجنحة

المطاعم واالستراحات

• لو نورماندي من الشيف أالن رو – متخصّص بالمطبخ الفرنسي وحائز
نجمتي ميشالن
• ذا تشاينا هاوس  -مأكوالت صينية شهية ت ُقدَّم في ديكور يحاكي أجواء
شنغهاي في الثالثينيات
• تشاو تيرازا  -طعام إيطالي ريفي على ضفة النهر
• لورد جيمز  -مطعم مشهور يختص بتقديم أشهى أطباق ثمار البحر واللحوم
الفاخرة
• كينو باي تاكاغي  -أطباق كايسيكي فاخرة
• ساال ريم نام  -طعام تايالندي تقليدي وسط عروض ثقافية مميّزة
• تراس ريم نام  -مأكوالت تايالندية شهية على ضفة النهر
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• ريفرسايد تراس  -حفالت مشاوي مسائية قرب النهر
• ذا فيراندا  -طعام على مدار اليوم
• ذا أوثورز الونج  -أروع شاي بعد ظهر على اإلطالق
• ذا بامبو بار  -فن خلط كوكتيالت حائز على جوائز مع عروض جاز حيّة

مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق لعقد المؤتمرات والحفالت تت ّسع لما يصل إلى  800ضيف
مزود بغرف صغيرة لعقد االجتماعات
• مركز أعمال ّ

مركز سبا مجدّد للنشاط

• السبا الوحيد ال ُمصنَّف من فئة الخمس نجوم في تايالند بحسب دليل فوربس
• عالجات تايالندية وغربية حائزة على عدة جوائز يتم تقديمها في محيط فاخر
داخل منزل يت ّسم بطابع تايالندي
• استوديو سبا يقدّم عالجات قائمة على توفير نتائج ملموسة ،بما في ذلك •
استوديو بيدي:ماني:كيور من باستيان غونزاليس

مرافق الترفيه

• مركز حديث للعافية واللياقة البدنية مع صالة رياضية
مجهّزة بأحدث المعدات
• استوديوهات لممارسة اليوغا والمالكمة "موياي تاي"
• صفوف يوغا ولياقة بدنية يومية ومجانية
• مالعب تنس في الهواء الطلق
• حوضا سباحة في الهواء الطلق
• مدرسة الطهي التايالندي الشرقي ومركز ثقافي
• يقدّم نادي األطفال ألعابا ً وجلسات تثقيفية حول الحرف
اليدوية التايلندية ،والثقافة والتوعية حول الشؤون البيئية.

 48أورينتال أفنيو ،بانكوك  ،10500تايالند
رقم الهاتف +66 )0( 2 659 9000 :البريد اإللكترونيmobkk-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/bangkok
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فندق ماندارين أورينتال وانغ فو جينغ ،بكين

التسو ق الراقية في بكين ،ويتمتّع بحديقة على السطح تط ّل على المدينة
مالذُ يتميّز بدفء أجوائه في منطقة
ّ
راق  ،وخدمة ماندارين أورينتال األسطورية المعروفة.
وبار
أنيقين،
المحرمة ،ومطعمين
ّ
ٍ
وحصرياً ،منح دليل فوربس للسفر تصنيف خمس نجوم للفندق والسبا على ح ّد سواء.

موقع متميّز

• موقع استراتيجي في شارع وانغ فو جينغ ،القلب التجاري في بكين
تسوق وأسلوب
• يقع في الطابقين العلويّين من مركز دبليو إف سنترال ،وجهة ّ
حياة فاخرة
المحرمة وساحة
• يقع على بعد  15دقيقة سيرا ً على األقدام من المدينة
ّ
تيانانمن
• من  50الى  90دقيقة بالسيارة إلى العاصمة بكين ومطار بكين داشينغ
الدولي
• يقع بالقرب من الحي المالي في بكين

غرف الضيوف

• يض ّم الفندق  73غرفة وجناحا ً فسيحا ً ت ّم تزويد جميعها بح ّمامات رخامية
كبيرة
المحرمة أو ساحة تيانانمن
• توفّر معظم الغرف إطالالت للمدينة
ّ
• يتميّز الفندق بديكور معاصر ابتكرته شركة تصميم مرموقة

المطاعم واالستراحات

مرافق لعقد االجتماعات

• تقوم على مفهوم مبادرة «االجتماعات المهمة» الخاصّة بعالمة ماندارين
• مرافق عرض سمعية وبصرية حديثة
•  180مترا ً مكعّبا ً من المرافق المخصّصة للفعاليات والمناسبات الخاصة
• خدمة عالمية المستوى

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا ماندارين أورينتال الخاص – مصنّف خمس نجوم بحسب دليل فوربس
للسفر
• مجموعة شاملة من العالجات
• برامج عافية تلبّي االحتياجات الخاصّة بك ّل شخص
• مناطق مخصّصة للتنعّم باالسترخاء
مرافق ترفيه منقطعة النظير
• بركة سباحة داخلية بطول  25مترا ً مع سقف مفتوح
• مركز لياقة بدنية مجهّز بالكامل

• ماندارين جريل – مقاربة متميّزة وعصرية لتقديم أجود أنواع الستيك
والمشاوي الكالسيكية
• ذي كافيه  -مطعم يقدم المأكوالت الكانتونية األصيلة وديم سوم
• إم أو بار – استراحة أنيقة ت ُقدَّم فيها أشهى الوجبات الخفيفة والمشروبات
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شارع وانجفوجينج رقم  100006 ، 269بكين  ،الصين
رقم الهاتف +86 )10( 8509 8888 :البريد اإللكترونيmowfj-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/wangfujing
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ماندارين أورينتال ،قوانغتشو

ت ُشكّل فنادق ماندارين أورينتال مكان إقامة أنيق في أحد األحياء األكثر تشويقا ً في المدينة ،وت ُق ِ ّد م إحدى أكبر
مساحات اإلقامة في قوانغتشو .تو فّر النوافذ الممتدّة من السقف إلى األرضية إطالالت آسرة ألفق المدينة المهيب،
فيما تمنح الغرف الفسيحة واألجنحة األنيقة أقصى درجات الراحة والترف بأسلوب عصري يطغى عليه الطابع
الصيني.

موقع متميّز

• منطقة األعمال المركزية في تيانخه ،إمكانية وصول سهلة إلى أبرز العناوين
والمواقع التجارية
• بالقرب من تايكو هوى ،مركز التسوق الرئيسي في جنوب الصين
• مت ّصل بمحطة مترو شيبايكياو
• يقع على بعد خمس دقائق من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة التي
تؤدي إلى هونغ كونغ
• يقع على بعد  45دقيقة من مطار قوانغتشو باييون الدولي

غرف الضيوف

•  233غرفة و 30جناحا ً بتصميم عصري ووسائل راحة فاخرة
• تحتوي جميع الغرف على ح ّمامات فسيحة مستوحاة من غرف السبا ومناطق
منفصلة الرتداء المالبس
• جناح رئاسي أنيق بمساحة  240مترا ً مربّعا ً
•  24شقة فاخرة مجهّزة تجهيزا ً كامالً وتض ّم غرفتين أو ثالث غرف نوم
فسيحة

المطاعم واالستراحات

• جيانغ للشيف فاي – مطعم حائز على نجمة ميشالن في دليل ميشالن
قوانغتشو لعام  ،2021يقدّم المأكوالت الكانتونية الرائعة باستخدام أجود
المكونات الموسمية الطازجة في أجواء أنيقة
ّ
• إيبوني – مطعم ميشالن باليت ،أُدرج في دليل ميشالن قوانغتشو عام
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 ،2020ويقدّم أفخم أصناف اللحوم والوالئم بأسلوب يشبه البوفيه واألطباق
الغربية الكالسيكية
• ذا لوفت  -الكوكتيالت والسيجار
• ردهة تايكو  -شاي بعد الظهر
• ذا ماندارين كيك شوب

مرافق لعقد االجتماعات

• صالة احتفاالت كبيرة بمساحة  710أمتار مربّعة تت ّسع لما يصل إلى 500

ضيف
مترا مربعًا تتسع حتى  150ضيفًا
• غرفة تيان هي بمساحة ً 216
متطورة
• أجهزة سمعية وبصرية
ّ

مركز سبا مجدّد للنشاط

• مصنّف خمس نجوم بحسب دليل فوربس للسفر
• تسع غرف عالجية خاصة  ،بما في ذلك جناحان لألزواج وجناح لكبار
الشخصيات
• عالجات تجمع ما بين التقنيات التقليدية والحديثة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز لياقة بدنية حديث
• بركة سباحة خارجية بطول  25مترا ً يمكن التحكّم بدرجة حرارتها
• تراس شمسي خاص وغرفة يوغا هادئة
ي تيانخه ،قوانغتشو  ،510620الصين
 389طريق تيانخه ،ح ّ
رقم الهاتف +86 )20( 3808 8888 :البريد اإللكترونيmogzh-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/guangzhou
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ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ

ألكثر من  58سنة ،أسعد فندقنا األيقوني ضيوفه بإرثه الشرقي ،وخدمته الحائزة جوائز مرموقة ،وفخامته المصنّفة
خمس نجوم ،ومرافقه الرائعة .ويبقى هذا الفندق محبّبا ً جدا ً والعنوان الوحيد لألشخاص الذين يبحثون عن مالذ
حصري في قلب هونغ كونغ.

موقع متميّز

والتسوق والترفيه الرئيسية
• في قلب منطقة المال
ّ
• بالقرب من قوارب ستار فيري ،ومحطة المطار السريع وشبكة مترو األنفاق

غرف الضيوف

•  432غرفة و 62جناحا فاخرا

• تض ّم كافة الغرف تكنولوجيا متمحورة حول حاجات الضيوف ،وأنظمة ترفيه
متطورة
ّ

المطاعم واالستراحات

• ذا كروغ روم – مطعم ال يوجد منه اثنان في العالم ،ويوفّر أفضل تجارب
تناول الطعام في المدينة ،بالشراكة مع شمبانيا كروغ
• ماندارين جريل  +بار – مأكوالت مشوية بلمسة عصرية حائز نجمة ميشالن
• مان واه  - -مطعم كانتونيز حائز على نجمة ميشالن مع ديم سوم رائع
• كافيه كوزيت  -مطعم أنيق يفتح على مدار اليوم
• كليبر الونج  -مطعم يقدّم الوجبات طوال اليوم وشاي بعد الظهر الشهير
• ذا شينري  -والئم بريطانية تقليدية مع تشكيلة واسعة من المشروبات
الفاخرة
• كابتنز بار  -مقهى ينضح بأجواء البهجة ويقدّم جعة لذيذة في أكواب فضيّة
كبيرة وكوكتيالت كالسيكية ومشروبات العنب
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• ذا اوبيروي  -إيزاكايا يابانية تقدم تجارب تناول طعام ومشروبات غنية ثقافيًا
• ماندارين كيك شوب – عنوان مفضّل للخبز والمعجّنات والحلويات
والشوكوال.

مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق لعقد المؤتمرات والحفالت تت ّسع لما يصل إلى  600ضيف
• مركز أعمال وتكنولوجيا مجهّز بالكامل على مدار الساعة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• يضم السبا غرف عالجية خاصة
• عالجات فاخرة مستوحاة من الطب الصيني التقليدي والتقنيات العصريّة
الفعالة
• مرافق عالج بالحرارة والمياه عديدة بما في ذلك غرفة بخار عابقة برائحة
األعشاب الصينية ،ودشات توفر تجارب مميزة وغرفة تبيداريوم

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• ذا ماندارين كلوب  -مالذ فاخر طوال اليوم يقدم اإلفطار وشاي بعد الظهر
والمقبالت المسائية والكوكتيل
• حالق ماندارين وصالون ماندارين
• مركز لياقة بدنية حديث ومجهز بالكامل يفتح على مدار الساعة
• بركة سباحة داخلية مع باقة من الميزات المبتكرة
 5طريق كونوت الوسطى ،هونغ كونغ
رقم الهاتف+852 2522 0111 :

البريد اإللكترونيmohkg-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/hongkong
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فندق ذا الندمارك ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
سخ فندق ذا الندمارك ماندارين أورينتال مكانته كأحد أفضل الفنادق الفاخرة العصرية ،بعد أن حصد مجموعةً من الجوائز
ر ّ
العالمية المرموقة .يتباهى هذا الفندق فائق األناقة بغرف فسيحة رائعة بتصميم سكني مترف ،فضالً عن مطاعم حائزة على
نجمات ميشالن وأحد أشهر مراكز السبا في العالم.

موقع متميّز

• يقع في قلب المركز المالي ومنطقة التسوق الفاخرة مع أكثر من  200عالمة
تجارية لألزياء في الندمارك أتريوم المجاور
• يبعد  5دقائق سيرا ً على األقدام عن محطة المطار السريع ومراكز الترفيه الن
كواي فونغ وسوهو
• مت ّصل بمح ّ
طة المترو المركزية

غرف الضيوف

• بإيحاء من طابع الفندق الحضري ،تتمتع الغرف واألجنحة الفسيحة والفخمة
البالغ عددها  111غرفة بأسلوب عصري ومبتكر

المطاعم واالستراحات

• آمبر – مطعم حائز على نجمتي ميشالن يديره الشيف ريتشارد إيكيبوس
ويقدّم أشهى مأكوالت المطبخ الفرنسي التي يت ّم إعدادها بالتقنيات الفرنسية
التقليدية
• سوم – مطعم وبار يديره خبراء يقدّمون أشهى المأكوالت الفرنسية المبتكرة
مع أكثر من  1,600صنف من أجود أنواع المشروبات
• إم أو بار – مطعم أنيق يقدم مأكوالت طوال اليوم وكوكتيالت مميزة والشاي
على وقع أنغام حماسية يشغلها منسق موسيقي
• بي دي تي – بار دافئة الطابع للكوكتيالت المصنوعة بعناية وسندويشات
الهوت دوغ الشهية
• سوشي شيكون  -تجربة سوشي رائعة في قلب منطقة جينزا تحت إشراف
المتمرس ماساهيرو يوشيتاكي وهو أول شيف ياباني في هونغ كونغ
الشيف
ّ
ينال ثالث نجمات ميشالن
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• كابو رين  -تجربة فاخرة ومريحة لتناول طعام عن المنضدة ،حيث ت ُقدَّم
أشهى المأكوالت اليابانية العصرية

مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق لعقد االجتماعات والفعاليات تجمع بين التصميم األنيق وأحدث التقنيات

مركز سبا مجدّد للنشاط

• يغطي أورينتال سبا مساحة  25ألف قدم مربع وهو مصنّف خمس نجوم
بحسب دليل فوربس للسفر ،ويضم  15غرفة عالج فاخرة وجناحا ً لألزواج
بمساحة  700قدم مربعة
• تجارب العالج باستخدام الحرارة والمياه :حوض سباحة بمياه متجددة
الحركة ،وغرفة بخار من كريستال الجمشت ،وحمام مغربي ،وحمام تركي،
وسونا مع دشات غزيرة
• سبا وعالجات للتجميل حائزة جوائز ،بما فيها عالجات العناية بالوجه،
والتدليك ،وإزالة الشعر بالشمع وبالخيط
• ستوديو بيدي:ماني:كيور من باستيان غونزاليس

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• بركة سباحة داخلية دافئة
• مركز لياقة بدنية حديث
• استوديوهات يوغا وبيالتس مجهّزة بالكامل

ذا الندمارك 15 ،طريق كوينز الوسطى ،هونغ كونغ
رقم الهاتف +852 2132 0188 :البريد اإللكترونيlmhkg-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/landmark
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ماندارين أورينتال ،جاكارتا
يُع ّد هذا الفندق أفخم فنادق المدينة وأكثرها عصريّة ،ويتمتع بموقع مثالي في قلب الحي المالي والدبلوماسي في جاكرتا .كما
يُعتبر واحةً من الهدوء ويجمع بين ثراء الثقافة اإلندونيسية والخدمة منقطعة النظير التي تشتهر بها مجموعة فنادق ماندارين
أورينتال.

موقع متميّز

• موقع ال مثيل له على جاالن إم إتش ثامرين في جاكرتا في المنطقة الحكومية
والدبلوماسية والتسوق
َ
مركزي
• يط ّل على نصب «سيالمات داتانج» التذكاري وعلى مقربة من
التسوق األكثر شعبية

غرف الضيوف

•  272غرفة ضيوف فسيحة ورائعة التصميم بما في ذلك  6أجنحة فاخرة
• تتميز جميعها بتقنية ماندارين أورينتال الشهيرة التي تركز على العمالء

المطاعم واالستراحات

• سينامون  -طعام على مدار اليوم مع خيارك من بوفيه وقائمة انتقائية
• ليون  -مأكوالت فرنسية عصرية
• لي فينغ  -مطبخ كانتوني مع لمسة عصرية
• إم أو بار  -كوكتيالت محضّرة يدويا ً
• متجر ماندارين للحلويات
• أزور  -استراحة بجانب بركة السباحة
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مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق اجتماعات ومأدب مجددة حديثًا تجمع بين التاريخ الثقافي والتصميم
الحديث
• سبع مساحات متعددة االستعماالت تغمرها أشعة الشمس الطبيعية
• صالة احتفاالت كبيرة تت ّسع لما يصل إلى  800ضيف
وتراس مجاور
• غرفة إسكواير إلقامة الفعاليات ،تتألف من الونج مريح ّ
يُشرف على مناظر أخاذة لحدائق غنّاء
• الفتات رقمية وأعمدة ليد في منطقة التحضير للفعاليات

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز عافية ولياقة بدنية يزاوج بين أعلى مستويات الخدمة وأحدث معدات
ومدرب شخصي
التكنولوجيا والعافية ،بما في ذلك يوغا
ّ
• استوديو كينسيس
• خمس غرف عالج مص ّممة بذوق رفيع بما يعكس أعلى معايير العافية التي
تت ّبعها ماندارين أورينتال
• باقة كبيرة من العالجات التي تشمل مساج «رويال جافانيز» المميز ،ومساج
ي ،وجلسات للعناية بالوجه وبرامج سبا
بال ّ
• حوض سباحة وحديقة وواحة لالسترخاء

شارع محمد حسني تامرين ،ص.ب  ،3392جاكرتا  ،10310إندونيسيا
رقم الهاتف +62 )21( 2993 8888 :البريد اإللكترونيmojkt-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/jakarta
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ماندارين أورينتال ،كوااللمبور
يستكنّ الفندق بجوار برجَي بتروناس التوأم اآلسرين ويط ّل على حدائق منتزه وسط مدينة كوااللمبور الغنّاء .كما يُشكّل مكانا ً
مثاليا ً للمسافرين لغرض العمل والترفيه على ح ّد سواء ،فيجمع اإلقامة األنيقة ،والمطاعم الحائزة على جوائز ،ومركز سبا
مجدّد للنشاط المذهل والخدمة االستثنائية ليضع معايير جديدة في عالم الضيافة.

موقع متميّز

• يقع بالقرب من برجَي بتروناس التوأم وقاعة أوركسترا بتروناس وسورايا
التسوق في المدينة
مول الذي يُع ّد أبرز وجهات
ّ
• على مقربة من مركز كوااللمبور للمؤتمرات ،وأكواريوم عالم البحار في
مركز مدينة كوااللمبور ،وحديقة مركز مدينة كوااللمبور والنافورة الراقصة في
مركز مدينة كوااللمبور

غرف الضيوف

•  629غرفةً فاخرةً للضيوف بما في ذلك  20جناحا ً أنيقا ً و 40شقةً مجهّزةً
للسكن
• سبعة طوابق مخصصة لماندارين أورينتال كلوب مع إمكانية الدخول إلى
الونج ماندارين أورينتال كلوب
• تض ّم كافة الغرف تكنولوجيا مرتكزة على حاجات الضيف ،وأنظمة ترفيه
متطورة
ّ

المطاعم واالستراحات

• موزاييك  -مقهى أنيق يقدّم الطعام على مدار اليوم
• الي بو هين  -أطايب كانتونية كالسيكية وديم سام فاخر
• ماندارين غريل  -مطعم إيطالي معاصر
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• مطعم واستراحة أكوا  -أطباق تاباس عالمية
• الونج أون ذا بارك  -شاي بعد الظهر ،وجبات خفيفة وكوكتيالت شهية
• إم أو بار  -استراحة أنيقة
• كيو  -نا ٍد أنيق على وقع موسيقى أوروبية
• متجر ماندارين للحلويات

مرافق لعقد االجتماعات

• صالتان لالحتفاالت و 11غرفة اجتماعات ،بما في ذلك صالة احتفاالت كبيرة
من دون أعمدة ،تت ّسع لـ  2,400ضيف
• مركز أعمال مجهّز بالكامل مع قاعة اجتماع

مركز سبا مجدّد للنشاط

• ستة أجنحة عالج فاخرة ،واستوديو للعناية باألظافر والونج لالسترخاء
• تجارب عالج بالحرارة والمياه بما فيها غرفة بخار ،وسونا وحوض جاكوزي

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز عافية ولياقة بدنية حديث
• بركة سباحة مترامية األطراف
• مالعب التنس
• استوديو للعناية بالجسم والذهن

وسط مدينة كوااللمبور 50088 ،كوااللمبور ،ماليزيا
رقم الهاتف +60 )3( 2380 8888 :البريد اإللكترونيmokul-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/kualalumpur
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ماندارين أورينتال ،ماكاو
في قلب الواجهة البحرية المرموقة في ماكاو مع مناظر خالبة لبحيرة نام فان  ،برج ماكاو وبحر الصين الجنوبي .راحة
حقيقية من المدينة ،هذا المالذ المعاصر غير المخصص لأللعاب على ضفاف البحيرة يضع معايير جديدة للرفاهية في ماكاو.

موقع متميّز

• يقع في مكان مناسب في شبه جزيرة ماكاو ومتصل بأفخم مراكز التسوق في
ماكاو -وان سنترال
• خمس دقائق إلى محطة هونج كونج ماكاو  ،و  130دقائق من مطار ماكاو
الدولي و  15دقيقة من بوابة الحدود

غرف الضيوف

• تتمتع جميع الغرف واألجنحة البالغ عددها  213غرفة بإطالالت بانورامية
على بحر الصين الجنوبي وبحيرة نام فان وبرج ماكاو
• تضمن المساحات الواسعة المحيطة بالفندق الخصوصية واألمان

المطاعم واالستراحات

• فيدا ريكا (مطعم) – مطعم مصنّف خمس نجوم بحسب دليل فوربس للسفر
يقدم مأكوالت صينية وغربية معاصرة طوال اليوم
• فيدا ريكا  -المكان المناسب لالستمتاع بغروب الشمس والكوكتيالت
المصنوعة يدويًا الحائزة على جوائز
• ردهة اللوبي  -شاي ما بعد الظهيرة المميز والمأكوالت اآلسيوية األصيلة
• ذا ماندرين كيك شوب
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مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق للمؤتمرات والمآدب
• صالة بمساحة  320مترا ً مربعا ً تتسع لـ 380شخصا ً
• ثالث غرف اجتماعات إضافية مجهّزة بالكامل
• تجهيزات سمعية وبصرية متطورة
• مساحة خارجية للفعاليات بجانب حوض السباحة تتسع لـ 50شخصا ً
• كل مرافق االجتماعات مجهزة بأحدث التكنولوجيا

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا مصنّف خمس نجوم بحسب دليل فوربس للسفر ،يضم أربع غرف عالج
فردية وثالثة أجنحة لألزواج وجناح أورينتال سبا الفاخر
• تجارب عالج منفصلة للرجال والنساء باستخدام الحرارة والمياه ،بما في ذلك
مسابح للمياه متجددة الحركة ،وغرفة بخار من كريستال الجمشت ،وسونا،
ودش غزير المياه

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز عافية ولياقة بدنية مجهّز بالكامل
• حوض سباحة خارجي بحرارة مضبوطة
• على مقربة من المواقع ال ُمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في
ماكاو
• بجوار مراكز التسوق الفاخرة والكازينوهات ذات المستوى العالمي
شارع الدكتور سان يات سين ،نايب ،ماكاو
رقم الهاتف +853 8805 8888 :البريد اإللكترونيmomac-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/macau
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ماندارين أورينتال ،سانيا
يقع الفندق على الجزيرة االستوائية الوحيدة في الصين ،حيث يستمتع الضيوف بأشعة الشمس والدفء على مدار السنة،
باإلضافة إلى اإلطالالت المذهلة لبحر الصين الجنوبي .لذا ،يُع ّد المكان مالذا ً مثاليا ً بفضل ما يوفّره من مناظر التالل الخضراء
الغنّاء ،والشاطئ المنعزل ،والشعاب المرجانية الرائعة ،ومرافق الترفيه والرياضة والسبا المتميزة.

موقع متميّز

مرافق لعقد االجتماعات

• يقع على خليج خاص ومنعزل يمت ّد على طول  1.2كم بين  12هكتارا ً من
الحدائق االستوائية
• يبعد مسافة  10دقائق عن المدينة و 45دقيقة عن المطار

• مرافق لعقد المؤتمرات والحفالت بمساحة  6,000متر مربّع بما في ذلك
صالة كورال باي التي تت ّسع لما يصل إلى  400ضيف
• مركز أعمال مجهّز بالكامل
• موقع استضافة فعاليات خارجي لعقد المناسبات الخاصة

•  278غرفة ضيوف فسيحة ،توفّر معظمها إطالالت رائعة على البحر
•  15جناحا ً فاخرا ً مع حديقة خاصة أو شرفة
ومزودة بحوض سباحة دافئة ،وشرفة
•  15فيال مؤلفة من غرفت َي نوم
ّ
وتراس وحديقة
مراقبةّ ،

مركز سبا مجدّد للنشاط

• بافيليون  -بوفيه فطور وعشاء يومي قرب حوض السباحة
• فريش  -ثمار بحر فاخرة ت ُقدَّم على الواجهة البحرية
• يي يانغ  -مطبخ كانتوني كالسيكي وأطايب هاينانية
• كورال باي بار  -مقهى يقدّم أصناف النودلز
• وايف آند بول بار  -مشروبات منعشة قرب حوض السباحة
• سانسيت بار  -كوكتيالت مع إطالالت خالبة على كورال باي
• إم أو بلوز  -تشكيلة مشروبات فاخرة
• فينكس تي هاوس  -مقهى صيني تقليدي لتقديم الشاي

مرافق ترفيه منقطعة النظير

غرف الضيوف

المطاعم واالستراحات
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• مركز سبا يفترش مساحة  3,200متر مربّع
•  18جناح عالج فاخر ،بما في ذلك فيلّت َين لكبار الشخصيات
• قائمة عالجات شاملة تض ّم مساجات بصدف البحر الساخن وعالج "تايم
ريتشوالز™" من ماندارين أورينتال

• شاطئ خاص بطول  1.2كم وثالثة أحواض سباحة في الهواء الطلق
• مركز للّياقة البدنية ،وغرفة ألعاب ومركز للرياضات المائية
• نا ٍد للصغار يوفّر أنشطة يوميّة
•  16ملعب جولف يض ّم  18حفرة على بُعد  80دقيقة من المنتجع
• أنشطة يومية مثل دروس الطبخ وصنع أكسسوارات من الخرز

 12طريق يوهاي ،سانيا  ،572000هاينان ،الصين
رقم الهاتف +86 )898( 8820 9999 :البريد اإللكترونيmosan-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/sanya
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ماندارين أورينتال بودونغ ،شانغهاي
يتميز الفندق بموقع استثنائي فيضفي لمسةً رائعةً على أفق المدينة المهيب ويرسي معايير جديدة لإلقامة الفاخرة على الواجهة
البحرية ،حيث يُقدّم خدمات عالية المستوى ومرافق عالمية الطراز ،فيُع ّد الوجهة األكثر رواجا ً في شنغهاي للمسافرين بغرض
العمل والترفيه على ح ٍ ّد سواء.

موقع متميّز

مرافق لعقد االجتماعات

• في ناحية بودونغ من نهر هوانغبو في منطقة لوجياتسوي المالية
• على مقربة من مركز شنغهاي المالي الدولي ومركز شنغهاي المالي العالمي
• على بُعد  10دقائق من واجهة بوند البحرية التاريخية
• وصول سهل إلى المعالم السياحية الرئيسية من محطات المترو القريبة

• صالة احتفاالت كبيرة تت ّسع لما يصل إلى  500ضيف ،وصالة أورينتال
لالحتفاالت تت ّسع لغاية  250ضيفا ً
• غرفتا اجتماعات باإلضافة إلى ست غرف فعاليات داخلية
• مساحة اجتماع رحبة في الهواء الطلق بين ربوع حدائق غنّاء
• مركز أعمال مجهّز بالكامل

•  318غرفةً فسيحةً و 44جناحا ً رائعا ً
• جناح رئاسي مذهل بمساحة  788مترا ً مربعا ً
•  210شقق تنفيذية توفر إقامةً فاخرةً على ضفاف النهر

مركز سبا مجدّد للنشاط

غرف الضيوف

المطاعم واالستراحات

• فيفتي  8ºغريل  -مطبخ فرنسي عصري
• يونغ يي تينغ  -مطبخ جيانغ نان الرائع والحائز على نجمة ميشالن
• زيست  -طعام على مدار اليوم ومطبخ عرض مذهل
• كي بار  -كوكتيالت من تحضير أهم خبراء الخلط
• ريفييرا الونج  -أطايب وشاي بعد الظهر
• متجر ماندارين للحلويات
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•  13جناح سبا مع جناحين مخصصين لألزواج وجناحين لكبار الشخصيات
• مرافق عالج بالحرارة والمياه رائعة بما في ذلك حمام بخار من كريستال،
وكراسي تبيداريوم ،وغرفة سونا ونافورة ثلج
• صالون «بيوتي باي ماندارين أورينتال» يشمل غرفت َي تجميل ،ومحطات
ساج للقدمين
للمانيكير والباديكير ،والونج م ّ

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز عافية ولياقة بدنية عالي التقنية
• بركة سباحة داخلية بطول  25مترا ً
سقة في
• مسار ريفرسايد يمر عبر الحدائق المن ّ
مدينة هاربور
•  21كيلومترا ً من المسارات الترفيهية الممتدة من جسر يانجبو إلى جسر
شوبو والتي تمر بين المتاجر والمطاعم ومراكز الترفيه والمواقع التراثية
 111طريق بودونغ ،بودونغ ،شنغهاي 200120 ،الصين
رقم الهاتف +86 )21( 2082 9888 :البريد اإللكترونيmopud-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/shanghai
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ماندارين أورينتال ،شينزين
موقع ممتاز في شينزين ،مع مناظر مذهلة تطل على منتزه لوتس هيل والمدينة وخليج شينزين وغيرها.
يضم الفندق  178جناحا ً وغرفة فاخرة وفسيحة ،فيما تضم الطوابق العلوية مطاعم وبارات جميلة ومساحات فريدة للفعاليات
وسبا خاصا ً بالفندق.

موقع متميّز

• يقع في منطقة الفوتيان التجارية الراقية
• جزء من مجمع أبر هيلز ،وهو مشروع عقاري جديد فخم
• يبعد مسافة رحلة قصيرة عن أهم العناوين في المدينة
• قدرة وصول سهلة إلى القطار السريع ومرافئ العبّارات

غرف الضيوف

•  162غرفة و 16جناحا ً بتصميم أنيق موزعة بين الطابقين  67و75

• تضم كلها حمامات رخامية ،وخزانة مالبس ،ومكبرات صوت من نوع بوز،
كما تمنح ضيوفها مشاهد آسرة ألفق المدينة
• يتميّز نادي ماندارين كلوب في الطابق  78بإطاللته على أجمل المشاهد

المطاعم واالستراحات

راق للمأكوالت الكانتونية يشرف عليه شيف
• ذا باي للشيف فاي – مطعم ٍ
حائز نجمتي ميشالن
• أوبس – 388أجود أنواع اللحوم وثمار البحر
• تاباس  – 77وجبات صغيرة إسبانية في أجواء ممتعة
• رين – مطعم ياباني بأسلوب تيبانياكي مع مناطق لالستمتاع بالطعام
بخصوصية
• بازار – يقدم مجموعة واسعة من المأكوالت اآلسيوية
• إم أو بار – مشروبات خاصة وموسيقى ممتعة على سطح الفندق
• ردهة ليان وماندارين كيك شوب – كيكات شهية ومختلف أنواع الشاي
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مرافق لعقد االجتماعات

• ذا كيوب ،مركز معروف ومذهل محا ٍذ للفندق مع مساحة مضاءة للفعاليات
بمساحة  2,400متر مربع
• ذا غاليري في الطابق  77بمساحة  423مترا ً مربعا ً يتسع لـ 220شخصا ً،
يط ّل على أروع مشاهد المنتزه والمدينة
• قاعة االحتفاالت "جراند بالروم" بمساحة  700متر مربع وسقف بارتفاع
 5.5أمتار
• قاعتا االحتفاالت "ماندارين بالروم" و"أورينتال بالروم" بمساحة  400متر
مربع لكل صالة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• يقع السبا في الطابق  68ويضم سبع غرف عالج تقدم عالجات شاملة
وعالجات عافية معروفة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز لياقة متعدد الوظائف
• حوض سباحة داخلي مدفأ مع سقف بارتفاع  30مترا ً
• ركض وتطيير طائرات ورقية في منتزه لوتس هيل

أبر هيلز  ،T1رقم  5001طريق هوانغانغ ،فوتيان ،شينزين ،قوانغدونغ ،الصين 1518036
رقم الهاتف +86 )755( 8802 6888 :البريد اإللكترونيmoszn-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/shenzhen
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ماندارين أورينتال ،سنغافورة
موقع استثنائي على مقربة من منطقة األعمال المركزية بإطالالت مذهلة لخليج المارينا واألفق الساحر .يُع ّد هذا الفندق من
أرقى الفنادق في المنطقة بفضل ما يقدّمه من إقامة فاخرة ،وخدمة متميزة ومرافق استثنائية.

موقع متميّز

مرافق لعقد االجتماعات

• في قلب خليج المارينا
• على مقربة من إسبالناد  -مسارح على الخليج  -أكبر مركز تسوق فاخر في
سنغافورة في مارينا باي ساندز

• مرافق قابلة للتعديل لعقد االجتماعات والحفالت ،بما في ذلك قاعة احتفاالت
وتراس «هاربور» الذي يت ّسع لـ  300ضيف
تت ّسع لما يصل إلى  500ضيفّ ،
ويط ّل على مناظر خاطفة لألنفاس على عجلة «سينغابور فالير»
• مركز أعمال مجهّز بالكامل

•  468غرفةً مجهزةً بالكامل و 59جناحا ً فاخرا ً تحتوي جميعها على نوافذ
ممتدة من األرض إلى السقف توفر إطالالت حابسة لألنفاس
• استراحة أورينتال كلوب حصرية

مركز سبا مجدّد للنشاط

غرف الضيوف

المطاعم واالستراحات

• تشيري جاردن  -مطبخ كانتوني ال يضاهى
• دولتشي فيتا  -مطبخ إيطالي بجوار بركة السباحة الرقراقة
• مورتونز ،ذا ستيك هاوس  -مطبخ أميركي فاخر
• تيبان-يا  -مأكوالت يابانية عصرية
• إم أو بار  -كوكتيالت محضّرة يدويا ً ووجبة شاي بعد الظهر
• ميلت كافيه  -مأكوالت عالمية وبوفيه لكافة األذواق
• باي@ - 5الونج بجوار بركة السباحة
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• سبا ُمصنَّف ضمن فئة الخمس نجوم بحسب دليل سفر فوربس مع  4غرف
عالج فردية وجناحين مخصصين لألزواج
• مرافق عالج بالحرارة والمياه بما في ذلك دشات توفر تجارب مميزة وغرف
بخار وسونا
• خدمة الكونسيرج المتميّزة في السبا مع أكشاك شبه خاصة لالستشارات
• منطقة مخصصة للمانيكير والباديكير
• استراحة لتناول الشاي واالسترخاء

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• بركة سباحة أنيقة في الهواء الطلق مع أكواخ خاصة فاخرة
• مركز لياقة بدنية حديث
• صفوف يوغا في جناح اليوغا في الهواء الطلق

 5رافلز أفنيو ،ساحة مارينا ،سنغافورة 039797
رقم الهاتف +65 6338 0066 :البريد اإللكترونيmosin-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/singapore
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ماندارين أورينتال ،تايبيه
سد ماندارين أورينتال ،تايبيه ،مفهوم الراحة والفخامة بكل معنى الكلمة ،وهو يفخر بتقديمه ألوسع إقامة في المدينة .يجتمع
يج ّ
تصميم أنيق كالسيكي بتفاصيل معاصرة إلضفاء أسلوب مميز ،فيما تَعِدك باقة من تجارب الطعام المبتكرة ،وسبا من الطراز
العالمي وخدمتنا األسطورية بإقامة ال ت ُنسى.

موقع متميّز

• في قلب المدينة على طريق دونهوا الشمالية
• على مقربة من محطة مترو األنفاق نانجينغ فوشينغ وتايبيه أرينا
• على بُعد  5دقائق من مطار سونغشان الدولي و 40دقيقة من مطار تاويوان
الدولي
• على بُعد  10إلى  15دقيقة بالسيارة من حي شينيي المالي والتجاري،
وتايبيه  101ومركز التجارة العالمي في تايبيه

غرف الضيوف

•  256غرفة ضيوف و 47جناحا ً يتداخل فيها التصميم الكالسيكي بذلك
المعاصر
• جناح ماندارين وجناح رئاسي رائعين
• استراحة كلوب الونج توفر مرافق أعمال ووجبة فطور وكوكتيالت مسائية

المطاعم واالستراحات

• بينكوتو  -مطعم إيطالي أصيل
• كافيه أون دو تروا  -مطعم يقدّم  3وجبات مستوحاة من المطابخ العالمية
بأسلوب بوفيه
• يا جي  -مطعم صيني حائز على نجمة ميشالن
• إم أو بار  -تشكيلة من الكوكتيالت عالمية الطراز
• ذا جايد الونج  -أرقى شاي بعد ظهر في تايبيه
• متجر ماندارين للحلويات
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مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق لعقد المؤتمرات والحفالت بما في ذلك صالَت َين كبيرتين تت ّسعان لما
يصل إلى  1,200ضيف
• صالون ضخم لحفالت الزفاف والمناسبات الخاصة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• مركز سبا حائز على عدة جوائز ،يفترش طابقين ويضم أجنحة فردية وأخرى
مخصصة لألزواج وكبار الشخصيات باإلضافة إلى غرفة تجميل
• باقة فاخرة من عالجات العافية والتجميل التي تشمل العالجات المميّزة
ساجات ،وخدمات العناية
والحائزة على جوائز ،وعالجات العناية بالوجه ،والم ّ
باألظافر وإزالة الشعر بالشمع
• مرافق عديدة للعالج بالحرارة والمياه ،بما في ذلك غرفة بخار ،وسونا،
ونافورة ثلج ،ودشات توفر تجارب مميزة وحوض سباحة للمياه المتجددة
الحركة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• بركة سباحة دافئة في الهواء الطلق بطول  20م
• استوديو يوغا
• مركز لياقة بدنية شامل
تسوق فاخرة تنتشر حول باحة الفندق
• معارض ّ

 158طريق دونهوا الشمالية ،تايبيه  ،10548تايوان
رقم الهاتف +886 )2( 2715 6888 :البريد اإللكترونيmotpe-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/taipei
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ماندارين أورينتال ،طوكيو
يُع ّد هذا الفندق مثاليا ً للمسافرين بغرض العمل والترفيه على ح ٍ ّد سواء ،حيث توفّر غرف الضيوف الفاخرة إطالالت رائعة
للمدينة من األعلى ،ويض ّم المكان مجموعة رائعة من المطاعم واالستراحات ،باإلضافة إلى سبا حائز على جوائز.

موقع متميّز

• يشغل الطوابق التسعة العلوية لبرج نيهونباشي ميتسوي المبهر
• يقع في نيهونباشي ،وسط مدينة طوكيو القديمة
• مجاور لمتجر نيهومباشي ميتسوكوشي الرئيسي وقرب منطقة نيهونباشي
التقليدية للتسوق
• على مقربة من محطة طوكيو مع وصول سهل إلى جينزا ومارونوتشي

غرف الضيوف

•  157غرفةً مستوحاة من الطراز الياباني و 22جناحا ً فاخرا ً
• ت ُوفّر كافّة الغرف إطالالت بانورامية ألفق طوكيو

المطاعم واالستراحات

• سيجنتشور – مأكوالت فرنسية راقية
• سينس – مأكوالت كانتونية
• تاباس موليكولر بار – مدرج في دليل ميشالن لمدينة طوكيو لعام 2022
بسبب مطبخه الجزيئي
• سوشي شين للشيف مياكاوا – أول فرع في طوكيو لمطعم سوشي مياكاوا
الحائز ثالث نجوم ميشالن في هوكايدو
• كشيكي – مأكوالت إيطالية مع مناظر مطلة خالبة
• ذا بيتزا بار أون  – 38تم اختياره كمطعم بيب غورمان في دليل ميشالن
لمدينة طوكيو وذلك بسبب البيتزا التي يت ّم خبزها بشكل طازج
• فنتاغليو – مأكوالت عالمية
• ماندارين بار – ملتقى أنيق لتناول الكوكتيالت والمأكوالت الشهية
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• ذا سيالر  -تجربة طعام خاصة من المطبخين الفرنسي والكانتوني األصيلين
من سيجنتشور وسينس
• ردهة أورينتال الونج – كوكتيالت وشاي بعد الظهر
• سينس تي كورنر  -أصناف شاي ومعجنات صينية
• ماندارين أورينتال غورميه شوب

مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة احتفاالت كبيرة من دون أعمدة تبلغ مساحتها  550مترا ً مربعا ً وتأتي
مجهزة بنظام إسقاط فيديو على الجدار بـ  360درجة
•  10غرف متعددة االستعماالت ضمن مبنى ميتسوي الرئيسي التاريخي ،وهو
عقار يُعتبر من التراث الوطني
• معبد لعقد القران
• مركز أعمال مجهّز بالكامل

مركز سبا مجدّد للنشاط

• واحة مذهلة مع غرف عالج خاصة ،وأجنحة سبا ،واستوديو سبا يوفّر
إطالالت بانورامية
• تجارب عالج بالحرارة والمياه مع إطالالت آسرة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز لياقة بدنية مع إطالالت خالبة
• على مقربة من القصر اإلمبراطوري ،ومعبد سينسوجي ،والمتاحف وبرج
طوكيو سكاي تري

 ، 2-1-1نيهونباشي موروماشي ،تشو كو ،طوكيو  ،103-8328اليابان
رقم الهاتف +81 )0( 3 3270 8800 :البريد اإللكترونيmotyo-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/tokyo
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أوروبا ،والشرق األوسط
وأفريقيا
قصر اإلمارات ،أبوظبي

ماندارين أورينتال ،لوسيرن

ماندارين أورينتال ،برشلونة

ماندارين أورينتال ريتز ،مدريد

ماندارين أورينتال ،بودروم

ماندارين أورينتال ،مراكش

ماندارين أورينتال ،الدوحة

ماندارين أورينتال ،ميالنو

فندق ماندارين أورينتال جميرا ،دبي

ماندارين أورينتال ،ميونيخ

ماندارين أورينتال ،جنيف

ماندارين أورينتال ،باريس

ماندارين أورينتال البوسفور  ،اسطنبول

ماندارين أورينتال ،براغ

ماندارين أورينتال ،بحيرة كومو

فندق الفيصلية الرياض

ماندارين أورينتال هايد بارك ،لندن
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قصر اإلمارات ،أبوظبي
سد هذا الفندق األسطوري ق ّمة الفخامة ويعكس حفاوة الضيافة العربية بأبهى حلّة .ت ُعتبر هذه الوجهة األنيقة العنوان
يج ّ
ً
تذوق الطعام وخوض المغامرات ،كما ت ُع ّد صرحا ً متألقا ً إلقامة الفعاليات
ومحبي
ا
ز
ي
تم
األكثر
المسافرين
لدى
المفضل
ّ
ّ
والمؤتمرات والمعارض الدولية.

موقع متميّز

• على شواطئ بحر الخليج العربي في قلب أبوظبي ،عاصمة اإلمارات العربية
المتحدة

غرف الضيوف

•  302غرفة فاخرة مع إطاللة على الحديقة أو المدينة أو البحر
•  88جناحا ً مذهالً تتألف من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثالث ،مع وسائل
راحة فخمة ومناظر مطلة خالبة وخدمة مساعد نزالء شخصي

المطاعم واالستراحات

• باربيكيو القصر– مطعم على شاطئ البحر يقدّم مأكوالت مشوية على نار
مكشوفة
• كاسكيدز – أشهى المأكوالت اليونانية بمحاذاة حوض السباحة المناسب
للعائالت
• هاكاسان – مطعم متخصّص بالمأكوالت الكانتونية العصرية يتمت ّع بشهرة
عالمية
• لو كافيه – شاي ملكي لفترة بعد الظهر وكابوتشينو القصر الشهيرة
• الكافيه بجوار النافورة – أشهى المأكوالت الفاخرة تقدم في الهواء الطلق
• مرتابان للشيف هيمانت أوبروي – مأكوالت هندية وكوكتيالت منعشة
• ميزالي – مأكوالت شرق أوسطية أصيلة
• تاليا – المطعم اإليطالي المعروف للشيف الشهير أنطونيو جويدا
ومتنوعة من المأكوالت العالمية
• لو فاندوم – بوفيه يضم مجموعة واسعة
ّ
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مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة االتحاد متعددة االستخدامات تت ّسع لما يصل إلى  2,400ضيف
• قاعة حديثة تت ّسع لما يصل إلى  1,100ضيف
• تراس قصر بمساحة  5,000متر مربع لالحتفاالت الكبرى
• مراكز مؤتمرات متعددة االستخدامات للفعاليات الخاصة بالشركات

مركز سبا مجدّد للنشاط

• مركز سبا حصري مع حمام تقليدي ،وأحواض جاكوزي ،وغرف بخار،
وكهف جليدي وعدة عالجات فاخرة مميّزة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• حوضا سباحة فاخران مع منزلقات مائية ونهر للتنزه
• شاطئ خاص يمتد على طول  1.3كيلومتر ومركز للرياضات المائية
• خيمة بدوية مع جمل على الشاطئ
• مركزان للّياقة البدنية مجهّزان بالكامل
• مرسى قصر اإلمارات وملعب لكرة القدم بمعايير االتحاد الدولي لكرة القدم
• أربعة مالعب تنس وملعب لتنس المضرب

طريق الكورنيش الغربي ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف +971 2 690 8888 :البريد اإللكترونيepauh-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/abu-dhabi/
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ماندارين أورينتال ،برشلونة
رفاهية مطلقة في أرقى وجهات المدينة .يقع الفندق في مبنى أنيق يرقى إلى منتصف القرن العشرين ،ويتميز بتصاميم داخلية
مبتكرة ومذهلة وسبا هادئ ومطاعم رائعة ت ُعتبر وجهةً بارزةً بح ّد ذاتها.

موقع متميّز

• في باسيج دي غراسيا  ،على بعد خطوات من المباني األكثر شهرة في
غاودي بما في ذلك كازا باتيو  ،ال بيدريرا وساجرادا فاميليا
• وسط أرقى أماكن التسوق والمطاعم والمواقع الثقافية في المدينة
• على مقربة من المعالم الثقافية وشارع ال رامبال الصاخب

غرف الضيوف

•  120غرفةً وجناحا ً تتسم بتصميم مميّز وعصري يحمل توقيع باتريسيا
يوركيوال
• تراسات وشرفات وإطالالت على باسيج دي جراسيا أو حديقة ميموزا
سقة
المن ّ

المطاعم واالستراحات

• مومونتس  -مطبخ كاتالوني حائز على نجمتي ميشالن من تصميم كارمي
روسكاليدا وراؤول باالم
• بالن  -تناول الطعام طوال اليوم
• حديقة ميموزا – مشروبات ومأكوالت بمكونات طبيعية في الهواء الطلق
• تيرات – شرفة على السطح لتناول الكوكتيالت والوجبات الخفيفة الشهية

مرافق لعقد االجتماعات

• تت ّسع كل غرفة اجتماعات لثالثين  30شخصا ً
• صندوق زجاجي  ،غرفة اجتماعات مشرقة وشفافة تتسع لـ  12ضيفًا في
حديقة الميموزا

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا بمساحة  10,764قدم مربع مع  7غرف عالج خاصة وأجنحة لالزواج
وغرفة على الطراز الشرقي مع فوتون تايالندي
• مجموعة واسعة من العالجات الشاملة
• بوتيك السبا
• عالجات للعناية بالوجه والجسم باستخدام مستحضرات ليندا ميريديث
وميريام كيفيدو
• ستوديو هير سبا من ميريام كيفيدو

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• حوض سباحة داخلي
• مركز لياقة بكامل التجهيزات
• متاجر فاخرة داخل الفندق
• على بعد خطوات من المعالم السياحية الرئيسية والمواقع الثقافية ومراكز
التسوق الفاخرة في برشلونة

• غرفتا اجتماعات صغيرتان ومتعددتا االستعمال بجانب مطعم بالن

48

باسيج دي جراسيا 08007 ،38-40 ،برشلونة ،إسبانيا
رقم الهاتف +34 93 151 88 88 :البريد اإللكترونيmobcn-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/barcelona

49

ماندارين أورينتال ،بودروم

فندق يتميز بموقع باهر على الساحل في شبه جزيرة بودروم الرائعة في تركيا ،ويقدم مزيجا ً رائعا ً من األناقة
والهدوء والراحة والخدمة الفاخرة المعروفة ،فضالً على شاطئين خاصين ،ومجموعة من المطاعم الفاخرة ،وسبا
رائع وخيارات من الغرف المعاصرة والشقق العصرية واألجنحة والفلل.

موقع متميّز

• الساحل الشمالي لشبه جزيرة بودروم في خليج باراديس
• على بعد  20دقيقة بالسيارة من مركز بودروم وخمس دقائق من منطقة غولتوركبوكو
•  60دقيقة بالطائرة من اسطنبول و  45دقيقة بالسيارة من مطار بودروم الدولي
• النقل بالهليكوبتر من المطار

غرف الضيوف

فاخرا و  36شقة عصرية
•  59غرفة كبيرة الحجم و  25جناحًا
ً
•  12فيال رائعة بما في ذلك فيال رئاسية واحدة

المطاعم واالستراحات

• أتولييه دي كارنيه – مطعم لحوم وستيك معاصر للشيف داريو سيتشيني
• كوروشان للشيف إيوكي – مأكوالت يابانية بأسلوب نيكاي ومأكوالت بيروفية
• هكاسان – مأكوالت صينية وكوكتيالت عالمية المستوى
• لوتشا باي ذا سي – أطباق متنوعة وكوكتيالت مبتكرة
• سوفرا – مأكوالت متخصّصة محلية وعالمية ،من ضمنها أفضل فطور تركي في المنطقة
• ماندارين بار – بار أنيق يقدم كوكتيالت مبتكرة
• بلو بيتش كلوب أند بار – وجبات خفيفة في أجواء هادئة بمحاذاة الشاطئ
• مطعم وبار بجوار حوض السباحة – مأكوالت بجانب حوض السباحة ويقدّم قائمة
مخصصة للصغار
• فاكو باتيسري بوتي فور – أشهى الحلويات

مرافق لعقد االجتماعات
• صالتا "ماندارين بالروم" و"أورينتال بالروم" تستضيفان فعاليات تتسع لـ 206أشخاص
و 133شخصا ً على التوالي
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• قاعتا اجتماعات تضيئهما أشعّة الشمس الطبيعية مجهّزتان بأحدث التقنيات
• فريق يتمت ّع بخبرة واسعة في إدارة الفعاليات واالجتماعات واألعراس
• مايندفول ميتينغز من ماندارين أورينتال

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا بمساحة  2,700متر مربع مع  12غرفة عالج ،وأربعة أكواخ عالج في الهواء
الطلق وثالث غرف للتجميل
• مجموعة واسعة من العالجات الشاملة
• مرافق متعددة للعالج باستخدام الحرارة والمياه ،بما فيها حوض سباحة بمياه متجددة
الحركة ،وغرف بخار ،ونوافير جليد ،وحوض سباحة متعرج
• حمامات فاخرة مع غرف خاصة لعالجات التقشير

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• ردهة منتجع اليفستايل تقدم نشاطات الغوص والرياضات المائية وصيد
األسماك واستئجار القوارب
• رحالت اإلبحار بالطائرة المروحية وجوالت القوارب الشراعية حسب الطلب
• حمامات سباحة داخلية وخارجية
• مركز رياضي مع مالعب تنس وكرة سلة
• مركز لياقة شامل مع دروس خاصة
• برامج البيالتس واليوجا
• مسار للجري
• ساحة تسوق فاخرة
• نادي لألطفال
• سهولة الوصول إلى المواقع التاريخية والمتاحف واألماكن الرياضية
والترفيهية

جولتوركبوكو ماهاليسي  ،314سوك رقم 12/1 :بودروم ،موغال ،تركيا
رقم الهاتف +90 )252( 311 18 88 :البريد اإللكترونيmobod-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/bodrum
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ماندارين أورينتال ،الدوحة
مالذ أنيق ومريح ودافئ الطابع يقع في وسط مشروع مشيرب قلب الدوحة ،الذي يُعد المركز الجديد للثقافة وأسلوب الحياة في
العاصمة القطرية .يتّسم الفندق بأجوائه الدافئة والمرحبّة وتصميمه المتميّز مع خدمة تتماشى مع المتطلبات الشخصية في
مكان تلتقي فيه جاذبية الشرق األوسط اآلسرة بضيافة ماندارين أورينتال الشهيرة.

موقع متميّز

• يقع في ساحة براحة مشيرب  -وسط مشروع مشيرب قلب الدوحة
• يقع على بعد 15-10دقيقة سيرا ً على األقدام من سوق واقف
• يقع على بعد  10دقائق بالسيارة من منطقة األعمال ومرافق المؤتمرات في
الخليج الغربي
• يقع على بعد  20دقيقة بالسيارة من مطار حمد الدولي

غرف الضيوف

•  117غرفة ضيوف و 41جناحا ً أنيقا ً
•  91شقة مخدومة (من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم)
• تمنح العضوية في نادي ماندارين أورينتال الضيوف مزايا ومنافع حصرية

المطاعم واالستراحات

• أيزو – أطباق فرنسية متوسطية من تصميم الشيف إيزو أني
• ليانغ – أطباق كانتونية أصيلة وأطباق إقليمية مختارة من كل أنحاء الصين
• موزاييك – تسعة مطابخ مفتوحة تقدم أطباقا ً مستوحاة من طريق الحرير
القديم
• أكوا – مأكوالت ومشروبات على السطح في الهواء الطلق
• جيالتو – بوظة وحلويات مثلجة شهية
• ردهتا ماندارين الونج ماندارين وبراحة الونج – شاي بعد الظهر التقليدي
ومشروبات أخرى
• أمبار – كوكتيالت ومشروبات مميزة
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• ماندارين كيك شوب

مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة أنيقة مع غرفة حصرية لحفالت الزفاف
• سبع غرف إضافية ُمعدة لعقد الفعاليات
• غرفة فسيحة مخصصة لتحضير الفعاليات مع مطابخ عرض مفتوحة
• خدمات وخبرة ماندارين أورينتال المتميزة إلعداد الفعاليات واألعراس وتقديم
المأكوالت خارج الفندق

مركز سبا مجدّد للنشاط

• واحة سبا تبلغ مساحتها  3,030مترا ً مربعا ً وتشمل برك سباحة داخلية،
وتجارب عالج بالحرارة والمياه شاملة ومنطقة لالسترخاء
• ست غرف عالج ،وجناح مخصص لألزواج وجناحين لكبار الشخصيات
• صالون لتصفيف الشعر والتجميل للنساء والونج حالقة للرجال

مرافق الترفيه

• حوضا سباحة على السطح
• مركز مجهز بالكامل للعافية واللّياقة البدنية ،مع مساحة مخصصة للنساء
حصرا ً وستوديوهات مخصصة للبيالتس واليوغا وريفورمر وتي آر إكس
وتجربة فانأكشن ومركز تدريب أوكتاغون متعدد الوظائف
شارع براحة مشيرب ،مشروع مشيرب قلب الدوحة ،ص.ب ،23643 .الدوحة ،قطر
رقم الهاتف +974 4008 8888 :البريد اإللكترونيmodoh-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/doha
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فندق ماندارين أورينتال جميرا ،دبي
منتجع مذهل على الواجهة البحرية ،يطل على مياه الخليج العربي النقية وأفق دبي المتأللئ .يوفر المنتجع فخامةً ال مثيل لها
بين ربوع  256غرفة وجناحا ً للضيوف ويض ّم مطعمين مميزين ومركز لياقة بدنية مجهز تجهيزا ً كامالً ،واستوديو موفمانت
باإلضافة إلى سبا استثنائي بمساحة  2,000متر مربع مواجه للبحر.

موقع متميّز

• يبعد  5دقائق بالسيارة عن وجهة ال مير الشاطئية للتسوق ،وتناول الطعام
والحدائق المائية
• يبعد  15دقيقة بالسيارة عن داون تاون دبي ،حيث ستجد برج خليفة ،وأوبرا
دبي ،ونافورة دبي ودبي مول
• يبعد  15دقيقة بالسيارة عن مركز دبي المالي العالمي
• يبعد  15دقيقة بالسيارة عن مركز دبي التجاري العالمي
• يبعد  20دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي
• يبعد  45دقيقة بالسيارة عن مطار آل مكتوم الدولي

غرف الضيوف

•  148غرفةً فسيحةً ،يض ّم معظمها شرفات خاصة
•  30غرفة كلوب مع وصول حصري إلى الكلوب الونج
•  78جناحا ً أنيقا ً مع إطالالت آسرة للمدينة أو المحيط
• أنظمة ترفيه وتكنولوجيا مرتكزة على حاجات الضيف

المطاعم واالستراحات

• تاشكا  -مطعم برتغالي مميّز تحت إشراف الشيف جوزيه أفيليز
• نيتسو  -مطعم لحوم ياباني بأسلوب واراياكيا تحت إشراف الشيف روس
شونهان
• ذا باي  -مطعم قرب الشاطئ
• نور الونج  -شاي بعد الظهر ومر ّ
طبات خفيفة
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• سان فايب بول بار  -كوكتيالت ،وموكتيالت ،وسلطات ووجبات خفيفة
• متجر ماندارين للحلويات

مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة زجاجية بمساحة  700متر مربع مع تراس على الواجهة البحرية
• أربع غرف اجتماعات أنيقة تغمرها أشعة الشمس ويمكن تقسيمها إلى سبع
مساحات منفصلة
• غرفة حصرية لحفالت الزفاف بمساحة  121مترا ً مربعا ً
• إم أو كانفاس :مساحة مبتكرة مخصصة للعالمات التجارية التي تنشد تعزيز
أفكارها التجريبية
متطورة
• أجهزة سمعية وبصرية
ّ

مركز سبا مجدّد للنشاط

• تسع غرف عالج تتض ّمن ثالثة أجنحة مخصصة لألزواج وجناح فاخر لكبار
الشخصيات باإلضافة إلى جناح على طراز الحمام
• تجارب عالج بالحرارة والمياه باعثة على االسترخاء

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز لياقة بدنية مجهّز بالكامل واستوديو موفمانت
• نادي ليتل نومادز لألطفال
• أنشطة رياضات مائية
طريق شاطئ جميرا ،جميرا  ،1ص.ب ،62092 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف +971 4 777 2222 :البريد اإللكترونيmodub-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/dubai
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ماندارين أورينتال ،جنيف
يُعتبر ماندارين أورينتال ،جنيف خير مثال عن التقاليد الفندقية السويسرية ،مع موقع متميّز على ضفاف نهر الرون
في قلب منطقة التسوق والمنطقة التاريخية والتجارية .ومع مستويات ال منازع لها في الخدمة والفخامة ،يمثّل
الفندق خيارا ً مثاليا ً للمسافرين المدركين.

موقع متميّز

التسوق
• يتميّز بموقع مثالي على الضفة اليمنى لنهر الرون ،في قلب مناطق
ّ
والمناطق الثقافية والتجارية
• على مقربة من المدينة القديمة والمسارح
• يبعد مسافة  15دقيقة بالسيارة عن مطار جنيف الدولي (كوينترين)

غرف الضيوف

•  178جناحا ً وغرفة أنيقة مع مناظر باهرة تطل على النهر والمدينة القديمة
• تض ّم العديد من األجنحة تراسات خاصة واسعة مع إطالالت بانورامية للنهر
والجبل
• جناح رويال بنتهاوس مذهل يفترش مساحة  325مترا ً مربعا ً ويض ّم تراسا ً
ي أ ّخاذ
يط ّل على منظر بانورام ّ

المطاعم واالستراحات

• ياكومنكا  -المطبخ البيروفي األصيل للشيف العالمي الشهير جاستون أكوريو
 ،يُقدم على ضفاف النهر
• استراحة مو  -أحد األماكن المفضلة لالجتماعات وما بعد العمل في جنيف
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مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق حديثة قابلة للتعديل لعقد المؤتمرات والحفالت تت ّسع لما يصل إلى
 350ضيفا ً ،ومجهّزة بأحدث المعدات التكنولوجية
• مركز أعمال مع محطات استخدام مجاني لإلنترنت

الصحة والجمال

• مركز فسيح للياقة البدنية مزود بمعدات "تكنوجيم" الحديثة
• ستوديو للياقة واليوغا مخصص للتدريب الخاص أو للصفوف عبر الفيديو
• حمام سونا وبخار
• "سويت بوتيه باي بيلفونتين" يقدم باقة خيارات من عالجات التدليك والعناية
بأظافر اليدين والقدمين
• مسارات للركض بجانب بحيرة جنيف

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• دقائق سيرا ً على األقدام إلى بحيرة جنيف لمشاهدة معالم المدينة أو القيام
برحالت بحرية لتناول العشاء
• خمس دقائق للوصول إلى قاعة فيكتوريا أو المسرح الكبير لمشاهدة عروض
موسيقية استثنائية
• وصول سهل إلى مون بالن وشاموني
• نشاطات الرياضات المائية في بحيرة جنيف متاحة من خالل خدمة كونسيرج
لدينا
كاي توريتيني  1201 ،1جنيف ،سويسرا
رقم الهاتف +41 )22( 909 0000 :البريد اإللكترونيmogva-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/geneva
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ماندارين أورينتال البوسفور  ،اسطنبول
يتمتع الفندق بإطالالت خالبة على مضيق البوسفور ،حيث تلتقي أوروبا بآسيا
بالقرب من بستان الصنوبر األخضر نيلي سلطان وبالقرب من شوارع كوروسيشمي التاريخية الساحرة.
مكان رئيسي وهادئ الستكشاف هذه المدينة العالمية الصاخبة.

موقع متميّز

سيرا على األقدام
• موقع فريد على الواجهة البحرية على بعد مسافة قصيرة ً
أو بسيارة األجرة من مناطق الجذب الرئيسية والمواقع التاريخية في إسطنبول
والمتاحف
• مناظر بانورامية لمضيق البوسفور وشهداء  15يوليو وجسور السلطان
محمد الفاتح و قصر بيليربي
• بالقرب من حي كوروسيشمي
• مسافة قصيرة بالسيارة من الحي التجاري وميدان تكسيم

غرف الضيوف

فاخرا مع إطالالت على البوسفور أو بستان
•  77غرفة فسيحة و  23جناحًا
ً
الصنوبر أو الفناء
• جناح البوسفور الملكي الرائع بمساحة  535مترا ً مربعا ً وغرفتي نوم

المطاعم واالستراحات

• نوفيكوف إسطنبول – مأكوالت آسيوية وإيطالية ومتوسطية
• نوفيكوف الونج بار – أطباق خفيفة وكوكتيالت
• نوفيكوف بول بار – كوكتيالت مميزة تحييها موسيقى جميلة
• الونج البوسفور – شاي بعد الظهر وقهوة تركية وما يرافقهما من مأكوالت
شهية خفيفة
• ماندرين كيك شوب
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مرافق لعقد االجتماعات

• واجهة بحرية مذهلة إلقامة حفالت الزفاف والمناسبات واالجتماعات
• شرفة البوسفور ( 1,670مترا ً مربعا ً) أو صالة بوسفور بالروم ( 900متر
مربع) أو صالة ياسمين بالروم ( 610أمتار مربعة) أو صالة ميليسا بالروم
( 285مترا ً مربعا ً)
• ست غرف اجتماعات
• غرفة كريستال للفعاليات المميزة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• منتجع بمساحة  3,500متر مربع يشكل وجهة السبا المفضلة في إسطنبول
•  11غرفة عالج وحديقة سبا
• حمامات للرجال والنساء
• صالة للياقة ومنطقة استرخاء وحديقة خارجية
• ستوديو للبيالتيس واليوغا

مرافق الترفيه

• مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل
• خط ساحلي بطول  200متر وحدائق مورقة
• ثالثة حمامات سباحة  ،اثنان خارجي وواحد داخلي
• بالقرب من كوروسيشمي وجوالت البوسفور البحرية
• مسارات للجري لمتنزه كوروسيشمي و بيبيك بارك
• بوتيكات فاخرة في الموقع
كوروسيشمي المعلم ناجي قادسي رقم 834345 ، 62 :بشيكتاش  ،اسطنبول  ،تركيا
رقم الهاتف +90 212 349 8888 :البريد اإللكترونيmoist-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.com/istanbul
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ماندارين أورينتال ،بحيرة كومو
مكان خالب وخاص على بحيرة كومو الشهيرة يقدم مزي ًجا مغريًا من طراز إيطالي  ،سحر شرقي وجمال طبيعي .يتميز بإقامة
أنيقة ومأكوالت راقية وأكبر منتجع صحي في المنطقة ومجموعة متنوعة من األماكن الستضافة األحداث السحرية وحفالت
الزفاف الرومانسية.

موقع متميّز

• يبعد  55دقيقة بالسيارة عن مطار ميالنو مالبينسا الدولي
• يبعد  70دقيقة بالسيارة عن مطار ميالنو ليناتي الدولي
• يبعد  45دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة ميالنو
• يبعد  5دقائق بالسيارة عن وسط مدينة كومو
• يقع على بعد  40دقيقة بالسيارة أو بالقارب من مدن إيطالية فاتنة على غرار
بيالجيو وميناجيو وتريميزو وفارينا

غرف الضيوف

•  75غرفة وجناحًا وفيال خاصة أنيقة

المطاعم واالستراحات

• الريا – مطعم فاخر يقدم مأكوالت إيطالية بلمسات يابانية على ضفة البحيرة
في الهواء الطلق
• استراحة ومطعم كو.مو  -أشهى األطباق اإليطالية التقليدية ت ُقدّم طوال اليوم،
إلى جانب باقة من الكوكتيالت الكالسيكية والمميزة
• "بيتزا القرد"  -عربة صغيرة ذات ثالث عجالت مزودة بفرن بيتزا مدمج بها
بيتزا إيطالية استثنائية

مركز سبا مجدّد للنشاط

• غرفة زجاجية ( 70م  )2تطل على البحيرة
• مدرج كالسيكي ( 400م  )2يطل على البحيرة
• فيال البحيرة ،وهي فيال خاصة تشكل خيارا ً ممتازا ً للفعاليات الخاصة وتتسع
لـ 160شخصا ً تط ّل على أروع مشاهد البحيرة والمغيب

مرافق لعقد االجتماعات

• جناحين سبا خاصين وغرفتي عالج واستوديو تجميل
• تجارب الحرارة والماء بما في ذلك ومسبح داخلي مع محطات تدليك  ،ساونا
فنلندية وحمامات بخار ودشات وغرفة ملح الهيمااليا

مرافق ترفيه منقطعة النظير

مزود بتقنية «تكنوجيم»
• مركز لياقة بدنية حديث ّ
• حوض سباحة مدفأ في الهواء الطلق بطول  16مترا ً ،مع حوض جاكوزي
وشرفة للتش ّمس
• بركة سباحة داخلية دافئة مع حوض جاكوزي
• اإلبحار ،والنزهات على متن القوارب ،والتجديف في قوارب الكاياك،
ونشاطات للصحة والعافية في حديقة النباتات
• مسارات رائعة للمشي على األقدام وممرات لركوب الدراجات الهوائية
• تفضّل بزيارة بيالجيو والعديد من الفلل التاريخية

• صاالت داخلية متعددة االستخدامات بإضاءة ممتازة يمكن استعمالها بشكل
منفصل أو يمكن جمعها في مساحة كبيرة واحدة
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طريق إنريكو كارونتي 22020 ،69 ،بليفيو ،بحيرة كومو ،إيطاليا
رقم الهاتف +39 031 32511 :البريد اإللكترونيmocmo-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/lake-como
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ماندارين أورينتال هايد بارك ،لندن
يستكنّ ماندارين أورينتال هايد بارك ،لندن بين الحدائق الملكيّة الرائعة ونايتسبريدج .وقد ت ّم إعادة تصميمه وابتكاره ليحاكي
جوهر اإلرث السرمدي مع لمسة عصرية وخدمة ال مثيل لها.

موقع متميّز

• يبعد بضعة دقائق فقط عن مح ّ
طة نايتسبريدج وعن أهم المناطق التجارية
التسوق الحصرية والمسرح في لندن
ووجهات
ّ
• يتميّز بموقعه االستراتيجي بالقرب من قاعة البرت الملكية وأشهر المتاحف
في جنوب كنسينغتون

غرف الضيوف

مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة مجددة حديثا ً تزدان بديكورات مطلية بالذهب عيار  24قيراطا ً باإلضافة
إلى تراس يط ّل على هايد بارك يت ّسعان حتى  650ضيفا ً
• صالتا أسكويث وبلفور جديدتان مرفقتان بمساحات مجهّزة بأحدث التقنيات
لعقد االجتماعات الخاصة والمناسبات االجتماعية
• تتوفر خدمة تزويد الطعام خارج الفندق ألهم الوجهات الحصرية في لندن

•  181غرفة وجناحا ً ت ّم تجديدها حديثا ً وت ُشرف جميعها على هايد بارك أو
منطقة نايتسبريدج الراقية أو الفناء الذي تع ّمه السكينة
• جناحا بنتهاوس جديدان يمكن وصلهما ليشكّال معا ً أحد أكبر األجنحة في لندن

• يحتوي السبا ال ُمصنَّف ضمن فئة الخمس نجوم بحسب دليل فوربس على 13

• أوبري لندن – تجربة إيزاكايا يابانية خارجة عن المألوف
• دينر للشيف هستون بلومنثال – مطعم حائز نجمتي ميشالن ومستوحى من
فن الطهو البريطاني التقليدي
• ذا روزبيري  -تجربة تناول طعام على مدار اليوم ووجبة شاي بعد الظهر
التقليدية
• ماندارين بار  -وجهة أنيقة لتناول الكوكتيالت اللذيذة والوجبات الخفيفة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

المطاعم واالستراحات
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مركز سبا مجدّد للنشاط

غرفة عالج فردية ،وجناح أورينتال لألزواج مع غرفة للعالجات العربية
التقليدية بالمياه
• باقة واسعة من العالجات
• تجارب العالج بالحرارة والمياه :غرفة بخار من كريستال الجمشت،
الزن
وسناريوم وحوض سباحة فيتاليتي ومنطقة استرخاء مستوحاة من ثقافة ِ
للعالج باأللوان

• مركز لياقة بدنية حديث مجهز تجهيزا ً كامالً
ومزود بمعدات «تكنوجيم»®
ّ
• بركة سباحة فوالذية داخلية بطول  17مترا ً
• استوديو عافية على أحدث طراز يقدم برامج تدريب شخصية مخصصة
ومجموعات صغيرة من كبار المتخصصين في اللياقة البدنية والعافية
 66نايتسبريدج ،لندن ،SW1X 7LA ،المملكة المتحدة
رقم الهاتف +44 )0( 20 7235 2000 :البريد اإللكترونيmolon-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/london
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ماندارين أورينتال باالس ،لوسيرن
يتميّز ماندارين أورينتال باالس ،لوسيرن بموقعه األ ّخاذ على ضفاف بحيرة لوسيرن كما أنّه يط ّل على أروع مشاهد جبال األلب
السويسرية .هذا المعلم التاريخي الذي يعود تاريخه في األصل إلى حقبة الزمن الجميل وتحديدا ً إلى عام  ،1906قد ت ّم تحويله
فندق يتّسم بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية العصرية .يضم الفندق غرف ضيوف أنيقة ومطاعم حائزة على تقدير
إلى
ٍ
ميشالن وسبا يتميّز بأجواء من السكون والخصوصية الفائقة إضافة إلى مساحات فريدة مخصّصة للفعاليات واالجتماعات.

موقع متميّز

• موق ٌع خالب على ضفاف بحيرة لوسيرن الرائعة
•  5دقائق بالسيارة من مح ّ
طة القطار في لوسيرن
•  50دقيقة بالسيارة إلى مطار زوريخ الدولي ()ZRH
•  10دقائق سيرا ً على األقدام إلى المنطقة المخصّصة كليا ً للمشاة في لوسيرن والتي تعود
إلى القرون الوسطى

• – 10 Quaiمطعم يقدّم أشهى األطباق والمأكوالت التي تشتهر بها منطقة المتوسّط في
الهواء الطلق على ضفة البحيرة
مكونٌ فقط
• وسيت ّم أيضا ً افتتاح مطعم في وقت قريب يقدّم مأكوالت يابانية تقليدية فاخرة ّ

من ست ّة مقاعد

مرافق االجتماعات

•  10دقائق سيرا ً على األقدام إلى سوق شوانينبالتز ،موطن أشهر عالمات الساعات

• قاعة إيديلويس اآلسرة المطلّة على الحديقة والبحيرة
• صالون ألباين ،جوهرةٌ تاريخية تتميّز بديكور يعود إلى حقبة الزمن الجميل عام 1906

•  15دقيقة سيرا ً إلى مركز لوسيرن للثقافة والمؤتمرات

• أربع صاالت للمناسبات عالية التقنية يغمرها الضوء الطبيعي

السويسرية

غرف الضيوف

• باقات ماندارين أورينتال المميّزة الخاصّة باالجتماعات

• تتمت ّع معظم الغرف واألجنحة بشرفات خاصّة وتط ّل على أروع مشاهد البحيرة

السبا

•  22جناح جونيور فخم
•  23جناح بريميوم ،وهي األكبر في كامل منطقة لوسيرن ،مزيّنةٌ بأعمال فنية شهيرة

مستوحى من بلدان الشرق األقصى وجبال األلب السويسرية

• جناحان بانوراميان على السطح يتمت ّعان بإطاللة شاملة على بحيرة لوسيرن
• جناح رئاسي بمساحة  135مترا ً مربعا ً مع صالون مميّز بيضوي الشكل

المطاعم والبارات

المكونات
• كولوناد – يقدّم أرقى األطباق الفرنسية بلمسة عصرية باستخدام أشهى
ّ
الموسمية ويتمت ّع بخدمة راقية
• مطعم وبار  - MOzern Bar & Brasserieيشكّل عنوانا ً مثاليا ً لتناول الطعام

• يقدم سبا بيلفونتين  SPA Bellefontaineعالجات جمالية فاخرة وتدليك مريح
متنوعة فضالً على غرفة لالسترخاء
• حمامات ساونا ،وحمامات بخار ،ودشّات غزيرة
ّ

الترفيه

• مركز للياقة المجهّز كليا ً بمعدّات Life Fitness
•  15دقيقة سيرا ً على األقدام لحجز رحالت في القوارب في البحيرة ونزهات جبلية
•  10دقائق بالسيارة من نادي لوسيرن للغولف
•  15دقيقة بالسيارة إلى السكك الحديدية المسننة التي تنطلق صعودا ً إلى جبل بيالتوس

طوال اليوم يقدّم المأكوالت اآلسيوية والكالسيكية المعروفة ،كما ويقدّم شاي بعد الظهر
وأشهى الكوكتيالت المبتكرة.
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هالدينستراس  6002 ،10لوسيرن ،سويسرا
رقم الهاتف +41 41 588 1888 :البريد اإللكترونيmolzn-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/luzern
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ماندارين أورينتال ريتز ،مدريد
خضع هذا المعلم الشهير من الزمن الجميل لعملية ترميم شاملة أعادت ترسيخ مكانته كواحد من أروع الفنادق في العالم .وقد
استطاع الفندق الحفاظ على سمعة أسطورية بفضل موقعه المتميّز ،وهندسته المعمارية الرائعة ،وتصميمه الداخلي المذهل
فضالً عن مأكوالته الفاخرة وخدمته االستثنائية.

موقع متميّز

• بالم كورت  -تناول طعام طوال اليوم وشاي بعد الظهر التقليدي الشهير ،يقدم
في جو مذهل تحتىسقف قبة زجاجية
• حديقة ريتز  -تناول الطعام في الهواء الطلق نابض بالحياة في واحة الحديقة
• بيكتورا – بار يقدّم أشهى الكوكتيالت يتميّز بأجوائه المفعمة بالحياة
فوارة حصرية مع قائمة تاباس مميّزة
• شامباين بار  -مشروبات ّ

والتسوق والثقافة في مدريد
• يقع في قلب المنطقة األشهر لألعمال،
ّ
• على الجانب اآلخر من متحف برادو وبالقرب من متحف تيسين بورنيميزا
ورينا ومتحف صوفيا للفن الحديث
• على بُعد خطوات قليلة من أكبر منتزه في المدينة ،أال وهو منتزه ريتيرو
• مقابل بورصة مدريد وعلى مقربة من المنطقة المالية
• على بُعد  15كلم من مطار مدريد -باراخاس

مرافق لعقد االجتماعات

•  100غرفة فسيحة مع ديكور كالسيكي أنيق بلمسة عصرية
•  53جناحا ً فاخرا ً أبرزها الجناح الرئاسي والجناح الملكي
• أجنحة ريتز وماندارين الجديدة في أبراج الطوابق العليا تض ّم شرفات خاصة
وإطالالت على ساحة ليالتاد أو متحف برادو

اللياقة البدنية والعافية

غرف الضيوف

المطاعم واالستراحات

• الشيف كوينق داقوستا من مطعم كوينق داقوستا الحائز على ثالث نجوم
ميشالن في دينيا  ،أليكانتي ،يشرف على عمليات الطهي
• ديسا – مطعم يقدّم تجربة مذاقية مميّزة ويتمت ّع بإطاللة أخاذة على حديقة
ريتز
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• باقات "االجتماعات الملهمة" الخاصة بماندارين
• مرافق حديثة إلقامة الحفالت تط ّل على متحف برادو
• خدمات عالمية المستوى في مجال التنظيم وتموين الطعام
• حفالت وتجارب عشاء خاصة ألوقات ال ت ُنسى

• باقة كاملة من عالجات الجمال والعناية بالبشرة
• حوض سباحة داخلي جديد ،ودشات تقدّم تجارب مميّزة ،وغرفة بخار
وحوض سباحة للمياه المتجددة الحركة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز لياقة مجهّز بالكامل بمعدات تكنوجيم الحديثة
• مسارات للركض حتى منتزه ريتيرو المجاور

بالزا دي ال ليالتاد  28014 ،5مدريد ،إسبانيا
رقم الهاتف +34 91 701 67 67 :البريد اإللكترونيmrmadreservations@mohg.com :

mandarinoriental.com/ritzmadrid
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ماندارين أورينتال ،مراكش
يقع ماندارين أورينتال ،مراكش وسط  20هكتارا ً من بساتين الزيتون األخاذة ،تقف خلفها شامخةً جبال أطلس المكلّلة بالثلوج.
يعيد الفندق تعريف مفهوم المنتجع الفاخر ،ويشدّد على الخصوصية والخدمة المتميّزة ،كما يوفر إقامة رائعة في فيال أو جناح،
باإلضافة إلى طعام مذهل ،ومرافق من الطراز العالمي.

موقع متميّز

• يبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدينة القديمة
• يبعد  15دقيقة بالسيارة عن المطار ومنطقة المدينة الحديثة
• وصول مباشر إلى نادي الجولف الملكي ونادي جولف المعادن

الفلل واألجنحة

مزودة ببركة سباحة ومؤلفة من غرفة نوم واحدة مع
•  43فيال ماندارين ّ
حديقة خاصة
مزودة ببركة سباحة ومؤلفة من غرفت َي نوم مع حديقة
•  11فيال أورينتال ّ
خاصة
تراس
• جناحان ّ
مزودان ببركة سباحة مترامية األطراف وغرفت َي نوم مع ّ
خاص ،وحق دخول حصري إلى السبا
وتراسات
•  7أجنحة مع مناظر بانورامية ،وبرك غطس دافئة ّ

المطاعم واالستراحات

• لنغ لنغ من هاكاسان  -األطباق الكانتونية للمشاركة  ،والكوكتيالت المبتكرة
والموسيقى االنتقائية
• لو مطعم  -مفاهيم الطهي المتغير بانتظام
• حديقة المسبح  -مأكوالت خفيفة وصحية في الهواء الطلق
• ستراحة مو  -طعام عالمي طوال اليوم وردهة استراحة أنيقة
• تناول الطعام في الفيال  -أسعار دولية طوال اليوم ومناسبات خاصة
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مرافق لعقد االجتماعات

• مساحات عقد االجتماعات ت ُغطي  310أمتار مربعة مع شرفة تطالع الحدائق
سقة والمناسبة الستضافة حفالت في الهواء
•  20هكتارا ً من الحدائق المن ّ
الطلق وحفالت استقبال تت ّسع لما يصل إلى  1,000ضيف

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا يغطي مساحة  1,800متر مربع مع ست غرف عالج خاصة
• ح ّمامان فاخران مع غرف سكراب خاصة
• صالون تجميل واستوديو لتصفيف الشعر
• بركة سباحة داخلية دافئة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

مزود بمعدات تكنوجيم®
• مركز لياقة بدنية حديث ّ
• غرفة يوغا
• مسار للهرولة
• دراجات هوائية يوفرها الفندق
• صفوف تعليم الطبخ مع طهاتنا
• باقة من الرحالت النهارية مع سائق ومرشد خاص
• قصبة األطفال  -يقع في قلب مزرعة المنتجع وحدائق الخضار الخاصة
بالشيف

طريق نادي الجولف الملكي 40000 ،مراكش ،المغرب
رقم الهاتف +212 5 24 29 88 88 :البريد اإللكترونيmomrk-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/marrakech
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ماندارين أورينتال ،ميالنو
يتمتّع هذا الفندق بموقع ممتاز في قلب منطقة الموضة في المدينة وعلى بعد خطوات من دار ال سكاال لألوبرا .يحت ّل الفندق
مبان أنيقة تعود إلى القرن الثامن عشر ليعيد إلى األذهان أجواء مساكن النبالء في ميالنو ،مع إقامة فاخرة ومطاعم من
أربعة
ٍ
الطراز األول والسبا األبرز في المدينة.

موقع متميّز

• ثالث دقائق سيرا ً على األقدام للوصول إلى فيا مونتينابوليوني وديال سبيغا،
شارعي التسوق األكثر حصرية
• على بعد  5إلى  20دقيقة سيرا ً على األقدام من بعض أشهر المعالم في
المدينة ،من بينها كاتدرائية دومو ،ومعرض فيتوريو إيمانويلي الثاني ،وقصر
سفورزا ،وجدارية "العشاء األخير" التي رسمها ليوناردو دا فينشي
• على بعد  20دقيقة من مطار ميالنو ليناتي الدولي
• على بعد  45دقيقة من مطار ميالنو مالبينسا الدولي

غرف الضيوف

•  70غرفة فاخرة و 34جناحا ً فسيحا ً وأجنحة جونيور
• جناحان مميّزان تم تصميمهما تكريما ً الثنين من أعظم المصممين في ميالنو:
بييرو فورناسيتي وجيو بونتي
• جناح رئاسي أنيق يضم غرفة معيشة كبيرة ومطبخا ً خاصا ً وأثاث مصمم
خصيصا ً لهذا الجناح

المطاعم واالستراحات

• سيتا  -مطعم إيطالي معاصر فاخر للشيف أنطونيو جويدا حائز نجمتي
ميشالن ،مع باحة أنيقة لتناول الطعام في الهواء الطلق
• ماندارين بيسترو  -أجواء نابضة بالحياة وتجربة تناول طعام بطابع غير
متكلف وكوكتيالت ممتازة في صالة داخلية وأخرى في الهواء الطلق
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مرافق لعقد االجتماعات

• غرف فعاليات شرقية وتيبانية مع وسائل راحة عالية التقنية وإنارة طبيعية
وتصاميم متعددة االستخدامات
• خدمة تزويد الطعام داخل المطعم وخارجه من إعداد الشيف أنطونيو جويدا
الحائز جوائز
• مجموعة كاملة من الخدمات المخصصة لألعمال
• صاالت داخلية وخارجية مميّزة الستضافة االحتفاالت الخاصة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا بمساحة  900متر مربع مع غرف عالج ،وغرف لألزواج ،وجناح سبا
وغرفة مخصصة للتدليك التايلندي
• حوض سباحة داخلي مدفأ
• صالون لتصفيف الشعر
• صالة لياقة متطورة مزودة بمعدات "تكنوجيم"

مرافق الترفيه

• قدرة وصول سهلة إلى المعالم الثقافية البارزة في المدينة
• يقع على بعد  15دقيقة بالسيارة من ملعب سان سيرو في ميالنو
• يقع على بعد  45دقيقة بالسيارة من بحيرة كومو وبحيرة ماجوري
• يقع على بعد  90دقيقة بالسيارة من منحدرات التزلج في فال دا أوستا
• يقع على بعد  90دقيقة بالسيارة من بورتوفينو
شارع أنديغاري  20121 ،9ميالن ،إيطاليا
رقم الهاتف +39 02 8731 8888 :البريد اإللكترونيmomln-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/milan
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ماندارين أورينتال ،ميونيخ
يقع هذا الفندق األنيق الحائز جوائز مرموقة في موقع حيوي في مركز المدينة لكنه منعزل في شارع ماكسيميليان الشهير،
وهو يجمع بين الجاذبية الراقية الدائمة والتصميم المعاصر الذي يذكر بجبال األلب المجاورة .يقدم هذا الفندق خدمة شخصية
من الطراز األول ،ويضم غرفا ً تم تجديدها حديثا ً تعيد تعريف الرفاهية مع التركيز على االستدامة.

موقع متميّز

• يقع في مكان مثالي في أحد أكثر األحياء تميزً ا في ميونيخ  ،ويشتهر
بالتسوق  ،الطعام والفنون واألسواق
• على مسافة قريبة من البلدة القديمة في ميونيخ  ،المركز التاريخي الشهير
للمدينة ومراكز التسوق الشهيرة ،شارع ماكسيميليان ودار األوبرا والمسارح
وقاعة هوفبراهوس والحدائق
• بالقرب من مركز المؤتمرات في ميونيخ ()ICM

غرف الضيوف

•  48غرفة فسيحة تم تجديدها حديثًا و  25جناحًا مذهالً  ،بعضها به تراسات
خاصة وخادم شخصي
• يحتوي كل من الجناح الرئاسي والجناح البانورامي على شرفات تطل على
المدينة القديمة
• تتميز جميع الغرف بتقنية ماندارين أورينتال الشهيرة التي تركز على العمالء
و أنظمة ترفيه متطورة داخل الغرفة مع تركيز قوي على االستدامة

المطاعم واالستراحات

• ماتسوهيسا ميونيخ  -مطعم ياباني-بيروفي للعشاء الفاخر من تصميم نوبو
ماتسوهيسا
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• ردهة اللوبي  -تناول الطعام طوال اليوم بما في ذلك شاي بعد الظهر التقليدي
• أوري  -استراحة مع كوكتيالت مبتكرة
• حديقة ماجونغ على السطح – مأكوالت وكوكتيالت في الهواء الطلق (من
مايو إلى سبتمبر)
• ذا دوم – مطعم حصري في أجواء شتوية باهرة مطلة على ميونيخ (من
أوساط نوفمبر إلى مارس)

مرافق لعقد االجتماعات

• مرافق قابلة للتعديل لعقد المؤتمرات والحفالت تت ّسع لما يصل إلى 100

ضيف
• ثالث غرف خاصة لالجتماعات والفعاليات الخاصة ،مع إضاءة طبيعية
وتكنولوجيا متطورة

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• مركز للياقة البدنية والعافية مزود بأحدث المعدات وساونا وغرفة بخار ودُش
• مسارات الركض للحديقة اإلنجليزية القريبة
•  5دقائق سيرا على األقدام من دار األوبرا البافارية و سكن ميونيخ
•  30دقيقة بالسيارة من بحيرة ستارنبيرغ
• رحالت يومية إلى قلعة الملك لودفيغ الثاني الشهيرة نويشفانشتاين

نويتورم شتراسه  80331 ،1ميونخ ،ألمانيا
رقم الهاتف +49 )0( 89 290 980 :البريد اإللكترونيmomuc-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/munich
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ماندارين أورينتال ،باريس
فندق مميز على شكل قصر يتّسم بهندسة معمارية مستوحى من الفنّ الزخرفي ،ويقع في شارع سانت أونوريه الراقي بالقرب
من ساحة فاندوم .تمتزج األناقة الباريسية المعاصرة مع األناقة الشرقية في أجواء نابضة بالحياة ،يزيدها روعةً مطع ُم تييري
ماركس الرائع ،وحديقة داخلية غنّاء وسبا أنيق.

موقع متميّز

• يقع في شارع سانت أونوريه ،في قلب أشهر مناطق الموضة والطعام في
المدينة
• على مرمى حجر من متحف اللوفر ،واألوبرا ،وساحة فاندوم والكثير من
أروع المعالم الثقافية في المدينة

غرف الضيوف

•  96غرفة ضيوف فسيحة و 39جناحا ً مذهالً ،تت ّسم جميعها بتصميم فرنسي
تتخلّله لمسات مستوحاة من منطقة الشرق
• شقّة تض ّم حت ّى أربع غرف نوم مت ّصلة تناسب العائالت
• جناحا ماندارين بنتهاوس وأورينتال بنتهاوس بسقف ذي ارتفاع مزدوج يط ّل
على مناظر ّ
خلبة
• جناح باريزن أبارتمنت يتض ّمن أربع غرف نوم وتراس يفترش مساحة 230
مترا ً مربّعا ً

المطاعم واالستراحات

• سور ماجور تييري ماركس  -مطعم ذواق حائز على نجمتي ميشالن من
تييري ماركس
• كاميليا  -تناول الطعام طوال اليوم مع األطباق الفرنسية من تييري ماركس
• استراحة  - 8مكان رائع للقاء في المدينة
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• لونوري – أطباق موسمية
• فناء الحديقة  -تناول الطعام الموسمي في الهواء الطلق
• ذا ماندرين كيك شوب

مرافق لعقد االجتماعات

• أربع قاعات لالجتماعات مميزة تت ّسم بتصميم معاصر ،تط ّل على مناظر خالبة
وتت ّسع لـ 90ضيفا ً
• حديقة في الباحة الخلفية للفعاليات الخاصّة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا فاخر مساحته  900متر مربع يمت ّد على طابقين ،ويشتمل على أربعة
أجنحة سبا فردية وثالثة أجنحة لألزواج
• مرافق عالج بالحرارة والمياه تشمل غرفة بخار تعبق برائحة األعشاب
الشرقية ،وبرك سباحة وحمام بخار
• بوتيك سبا

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• بركة سباحة بطول  14مترا ً
• مركز اللياقة البدنية يضم معدات وأجهزة حديثة
• مسارات ركض إلى حديقة التويلري المجاورة

 251شارع سانت أونوريه 75001 ،باريس ،فرنسا
رقم الهاتف +33 )1( 70 98 78 88 :البريد اإللكترونيmopar-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/paris
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ماندارين أورينتال ،براغ
مالذ حضري حميمي يقع في دير سابق من القرن الرابع عشر .يقع في مكان مثالي في قلب المركز التاريخي لمدينة براغ مع
حدائق مورقة ومعالم جذب فريدة مثل السبا المذهل الذي من عصر النهضة وتراس الصيف.

موقع متميّز

• يقع على الضفّة اليسرى من نهر فلتافا وعلى بعد خطوات من مناطق الجذب
السياحية الرائعة مثل جسر تشارلز وقلعة براغ
سط المنتزهات والحدائق والمسارات على ضفّة النهر
• صحيح أنّ الفندق يتو ّ
غير أنّه يتمت ّع بأجواء هادئة

غرف الضيوف

• يشتمل على  99غرفة ضيوف وجناحا ً ،ت ُع ّد من بين األفخم واألوسع في
المدينة
• غرف تناسب المتطلبات الفردية ،وتت ّسم بالعديد من التفاصيل التاريخية
األصيلة
•  20جناحا ً فاخرا ً ،من بينها جناح رئاسي بنتهاوس يض ّم شرفة خاصّة تط ّل
ّ
الخلب
على منظر المدينة

المطاعم واالستراحات

• سبايسيز الونج  -مطبخ عالمي
• تراس سبايسيز تناول الطعام طوال اليوم مع األطباق الموسمية
• مساحة خاصة لتناول الطعام تتسع لـ  16شخصًا
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مرافق لعقد االجتماعات

• تسهيالت مرنة للمؤتمرات والمآدب تصل إلى  126ضيفًا  ،بما في ذلك
حديقة واسعة للمناسبات الخارجية
• ثالث غرف اجتماعات ذات طابع تاريخي  ،وجميعها مزودة بأحدث التقنيات

مركز سبا مجدّد للنشاط

• منتجع صحي حائز على عدة جوائز من عصر النهضة مع جناحين
متخصصين
• ردهة الشاي لالسترخاء

مرافق الترفيه

• ال يبعد سوى مسافة قصيرة عن معالم جذب تاريخية وحضارية مثل قلعة
مركز لياقة مجهز بأحدث المعدات ومدرب شخصي
• مسارات الركض لمتنزهات بترن وكمبا القريبة
• براغ ،وكاتدرائية القديس نيكوالس ،وجسر تشارلز والمتاحف
سط المقاهي الفريدة ،والبوتيكات ،والمتاحف والمعارض
• يتو ّ
• قريب من منتزهي كامبا وبترين اللذين يوفّران مسارات للتجول تط ّل على
مناظر المدينة الخالبة

نيبوفيدسكا  11800 ،459/1براغ  ،1جمهورية التشيك
رقم الهاتف +420 )2( 33 088 600 :البريد اإللكترونيmoprg-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/prague
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ماندارين أورينتال ،براغ
ٌ
بارز يعكس دفء الضيافة العربية ويتألّق بفخامة ال ت ُضاهى .يقع الفندق في قلب مدينة الرياض النابض ،ويتميّز بتصميم
معل ٌم
ً
ي المستوى ،كما ويتميّز بخدمته المثالية .تجدر
عالم
والعافية
للصحة
ا
ومركز
الراقية،
المطاعم
من
العديد
م
ويض
فاخر
داخلي
ّ
ّ
اإلشارة إلى أنّه سيت ّم تغيير إسم الفندق إلى ماندارين أورينتال ،الرياض عام .2023

موقع متميّز

• يقع في شارع العليا بالقرب من طريق الملك فهد  ،ضمن متاجر تجزئة
عالمية المستوى ومجمع ترفيهي يضم مول مود الفخم

غرف الضيوف

•  195غرفة ضيوف مصممة بعناية مع مناظر مطلة على المدينة أو الساحة
ومع المساعد الشخصي
•  130جناحا ً مذهالً تقدم وسائل راحة فاخرة ومناظر مطلة جميلة مع خدمة
المساعد الشخصي

المطاعم واالستراحات

• ردهة اللوبي  -شاي بعد الظهر وقهوة ووجبات خفيفة
• ال براسري – تجارب جديدة في تناول الطعام بنكهات أصيلة من جميع أنحاء
العالم
• ذا جلوب  -مطعم أوروبي حديث مميز مع مناظر مطلة بانورامية شاملة على
المدينة
• أسير الونج – ردهة للسيجار تط ّل على أجمل المشاهد في العاصمة
السعودية ،الرياض ،يقدم مشروبات متميزة ومأكوالت حسب قائمة الطعام
• جود الونج – ردهة فاخرة مع ديكور فريد وأفضل ما تقدمه المدينة من
مأكوالت ومشروبات
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• مطعم  - LPMمطبخ فرنسي متوسطي
• مامو مايكل أنجلو -مطبخ إيطالي وبروفنسالي
• ميراكي  -مطعم يوناني معاصر

مرافق لعقد االجتماعات

مترا مربعًا
• مساحة اجتماعات تبلغ ً 6,182
• قاعة األمير سلطان الكبرى متعددة األغراض تستوعب حتى  2,500ضيف
• قاعة أمسيات تتسع لـ  400ضيف
• غرف اجتماعات صغيرة متعددة االستخدامات ألحداث الشركات

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا الفيصلية الحصري الحائز جوائز مرموقة والمخصص للسيدات فقط
• تسعة أجنحة عالجية فاخرة
• التجارب الحرارية بما في ذلك الحمام التقليدي وعالجات الرفاهية

مرافق الترفيه

• حمامات سباحة داخلية للذكور واإلناث
• مركزان للياقة البدنية مجهزان بالكامل للرجال والنساء
• ملعب تنس واحد

طريق الملك فهد العليا  ،الرياض  ، 12212المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف +966 11 273 2000 :البريد اإللكترونيreservations.riyadh@alfaisaliahhotels.com :

alfaisaliahhotels.com
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القارة األميركية
ّ
ماندارين أورينتال ،بوسطن
ماندارين أورينتال ،كانوان
ماندارين أورينتال ،ميامي
ماندارين أورينتال ،نيويورك
ماندارين أورينتال  ،سانتياغو
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ماندارين أورينتال ،بوسطن
فندق راقي ومعاصر حائز على عدّة جوائز ،يستكنّ في قلب هذه المدينة الخالبة .يتماشى الفندق مع روعة مناظر خليج باك،
فهو يتميّز بالتصميم الفاخر والراحة الفخمة واللمسات األنيقة اآلسيوية ،من دون المساومة على الخدمة الممتازة.

موقع متميّز

• موقع ممتاز في قلب منطقة باك باي في بوسطن في شارع بويلستون،
بالقرب من مراكز التسوق الفاخرة والمواقع التاريخية
• يمكن الوصول منه مباشرة إلى مركز برودنشيال والمتاجر في مركز كوبالي
على بعد خطوات من شارع نيوبري

غرف الضيوف

•  148غرفة فسيحة وأجنحة تض ّم مطابخ صغيرة ،وهي مفروشة بأثاث يتميّز
بأسلوب زخرفي صيني وتصاميم على الطراز البريطاني
• يتمت ّع بإطالالت شاملة على المدينة وشارع باك باي أو على ساحة Sitting
 Groveالهادئة

المطاعم واالستراحات

• مطعم رامزيز كيتشن  ،Ramsay’s Kitchenوهو مطع ٌم يقدّم تجربة
طهي مستوحاة من أشهى المأكوالت العالمية للشيف غوردون رامزي الحائز
على نجمة ميشالن
• تقدّم قاعة الطعام الفاخرة ذات األجواء المرحّبة طاولة الشيف ،وردهةً راقيةً،
وغرفةً لتناول الطعام بخصوصية عالية وساحة خارجية موسمية

مرافق لعقد االجتماعات

•  10,000قدم مربع من المساحات التي ت ّم تجديدها حديثا ً والمخصصة
لالجتماعات والفعاليات بما في ذلك قاعة حفالت بمساحة  4,200قدم مربّع،
وجميعها مجهزة بأحدث تقنيات الصوت والصورة واللوازم الحديثة ونوافذ
82

ممتدة من األرض حتى السقف تطل على شارع باك باي

مركز سبا مجدّد للنشاط

أول سبا مصنّف خمس نجوم في بوسطن يت ّم إدراجه في تصنيف مجلّة
• ّ
فوربس ألطول فترة على اإلطالق
• سبا بمساحة  16,000قدم مربّع مع إحدى عشر غرفة للعالجات بما في ذلك
جناحين لألزواج
• غرفة كريستالية لح ّمامات البخار ،ومسبح فيتاليتي ودشّات غزيرة وردهة
لالسترخاء
• مركز للياقة البدنية مزود بدراجة بيلوتون ،وتقنية تمرين المرآة ،ومعدات
خاص بتمارين القلب واألوعية الدموية والقوة ،وجلسات خاصة للبيالتيس
ّ
واليوغا

مرافق الترفيه

• على بعد مسافة صغيرة من المساحات الخضراء في حديقة بوسطن العا ّمة،
وحديقة بوسطن كومون ومنتزه نهر تشارلز
التسوق والمطاعم
• شارع باك باي ومنطقة بيكون هيلز حيث أه ّم أماكن
ّ
والمعارض الفنية
• وصو ٌل سهل إلى المواقع التاريخية والمتاحف وأماكن الرياضة والترفيه
•غرف ضيوف ووسائل راحة مناسبة للعائالت والحيوانات األليفة

 776شارع بوليستون ،بوسطن ،ماساتشوستس  ،02199الواليات األمريكية المتحدة
رقم الهاتف +1 )617( 535 8888 :البريد اإللكترونيmobos-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/boston
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ماندارين أورينتال ،كانوان
يقع هذا المنتجع الفريد بجزيرة كانوان في سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ويستحضر مالذات البحر الكاريبي مع توفر أشهى
المأكوالت المميزة ،وسبا عالمي المستوى ،ومركز للرياضات المائية ،وملعب جولف البطوالت يشتمل على  18حفرة ،وسهولة
الوصول إلى مرسى اليخوت واالسترخاء على رمال الشواطئ والجزر البيضاء.

موقع متميّز

• تبلغ مساحة جزيرة كانوان خمسة أميال مربعة فقط ،وتقع في أرخبيل غرينادين في

البحر الكاريبي
• يشكّل الفندق جزءا ً من منتجع تبلغ مساحته  1,200فدّان

• كاست أواي  -مطعم من دون جدران
• بول بار  -مطعم بيروفي مستوحى من مطبخ نيكي
• الغون كافيه  -مطعم يقدّم المأكوالت البحرية وأطباق التاباس المستوحاة من منطقة
البحر األبيض المتوسط

• خدمات تجارية ،خدمة نقل إلى المنتجع على متن طائرة خاصة ،وخدمة استئجار طائرات

• تروتلز  -كوكتيالت

خاصة تسهّل السفر من وإلى باربادوس ،وسانت فنسنت ،وسانت لوسيا وجرينادا

مرافق لعقد االجتماعات

ومارتينيك
• رحلة مدتها  25دقيقة من  /إلى بربادوس على متن طائرة خاصة بالمنتجع
• مدرج بطول  5,900قدم للطائرات الخاصة التي ال يتخ ّ
طى حجمها حجم طائرة بوينغ

737
• وصول سهل إلى جزيرتي موستيك وتوباغو الصغيرتين

غرف الضيوف

•  26جناحا ً يط ّل على مناظر الشاطئ والمحيط الرائعة

• مواقع مثالية لحفالت الزفاف الخاصة ،واالحتفاالت العائلية والحفالت الشاطئية والبرامج
المحفّزة

مركز سبا مجدّد للنشاط

•  10أجنحة عالج تتربّع على الت ّل وتط ّل على البحر
• مركز لياقة بدنية مجهّز بالكامل

مرافق الترفيه

•  7فلل باسيو فخمة بغرفتي نوم وثالث غرف مع إطالالت رائعة على برك السباحة

• ملعب جولف من تصميم شركة فازيو ،وهو الوحيد الذي يشتمل على  18حفرة في

• ستة فيالت مذهلة على الطراز االستعماري من ثالثة طوابق وأربع غرف نوم .تتميز

جزيرة كانوان في سانت فنسنت وجزر غرينادين
• بركة سباحة مترامية األطراف مطلّة على المحيط

والحدائق الخاصة
بتناول الطعام في الهواء الطلق مع مسبح خاص مطل على المحيط

• نادي األطفال يشتمل على بركت َي سباحة

المطاعم واالستراحات

• مركز لألنشطة المائية مع توفر قوارب هوبي كات ،ورياضة ركوب القوارب الشراعية

• آسياني  -مطبخ آسيوي

• تايدز بار  +غريل  -مطعم يقدّم شرائح اللحم والمأكوالت البحرية
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والتجذيف على قوارب الكاياك
• غطس
• رياضة التنس ،نزهات سيرا ً على األقدام برفقة مرشدين ،رحالت استكشاف للجزيرة
خليج كاريناج ،جزيرة كانوان  ،VC0450سانت فنسنت وجزر غرينادين
رقم الهاتف +1 )212( 461 8068 :البريد اإللكترونيmocan-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/canouan
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ماندارين أورينتال ،ميامي
واحة فاخرة بتصميم عصري أنيق ومناظر خالبة مطلة على خليج بيسكاين وأفق بريكل .يتض ّمن هذا المنتجع في قلب المدينة
سبا مصنّف خمس نجوم ،ومطعما ً ذائع الصيت ،وبار في الردهة ،وحوض سباحة.

موقع متميّز

• يقع على جزيرة بريكل كي ،وهي إحدى المناطق السكنية الفاخرة في ميامي
• على مرمى حجر من وسط مدينة بريكل ،والمطاعم المحلية ومراتع السهر
والمتاجر
• يبعد  3أميال 4.8/كلم عن ميناء ميامي حيث يمكنك أن تستمتع برحلة بحرية
وإقامة فخمة مصنفة من فئة الخمس نجوم
• بجوار الشاطئ الجنوبي ،وكوكونت غروف ،ومنطقة التصميم ،ومنطقة الفنون
وينوود وبلدة كي بيسكاين
• يبعد  20دقيقة عن مطار ميامي الدولي و 35دقيقة عن مطار فورت لودرديل
الدولي

غرف الضيوف

•  326غرفة وجناحا ً فاخرا ً تضم كلها شرفا ً ت ُطل على خليج بيسكاين أو أفق مدينة
ميامي ،بما في ذلك جناحان خاصان وجناح رئاسي وجناح أورينتال بنتهاوس في
الطابق العلوي

المطاعم واالستراحات

• ال مار من جاستون أكوريو  -عشاء بيروفي على الواجهة البحرية
• إم أو بار  +الونج  -استراحة أنيقة لتناول الكوكتيالت واالستمتاع بالموسيقى
الحية
• أواسيس بول كافيه  -مقبّالت وكوكتيالت ت ُقدَّم بجانب بركة السباحة
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مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة احتفاالت كبيرة تتسع لـ 600شخص باإلضافة إلى  12غرفة اجتماعات
وفعاليات
• غرفة "واين روم" هي خيار ممتاز ألي فعالية ،تضم مطبخا ً مفتوحا ً وتط ّل على
أجمل مشاهد خليج بيسكاين

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا ُمصنَّف ضمن فئة الخمس نجوم بحسب دليل سفر فوربس بمساحة  15ألف
سمة على  3طوابق
قدم مربع مق ّ
•  12غرفة عالج خاصة و 6أجنحة سبا فاخرة تشرف على خليج بيسكين
• عالجات بيوتي باي ماندارين أورينتال الفعالة
• بوتيك سبا

مرافق الترفيه

• مركز لياقة بدنية حديث وواسع
• جلسات لممارسة اليوغا ،ونحت الجسم والبيالتس ،باإلضافة إلى صفوف التاي
تشي
تسوق فاخرة داخل الفندق في متجر كارما غيفت
• تجربة ّ

 500بريكل كي درايف ،ميامي ،فلوريدا  ،33131الواليات األمريكية المتحدة
رقم الهاتف +1 )305( 913 8288 :البريد اإللكترونيmomia-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/miami
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ماندارين أورينتال ،نيويورك
يطل هذا الفندق الفاخر المصنف خمس نجوم والحائز على تصنيف خمس ألماسات على سنترال بارك المعروف ونهر هدسون
وأفق مدينة مانهاتن الفريد ،وهو الفندق األكثر تميّزا ً بالتصميم واألكثر رقيا ً في المدينة .ويض ّم مطاعم معاصرة ،وسبا حائزا ً
جوائز مرموقة ،وقدرة وصول سهلة إلى أرقى المتاحف والمطاعم في نيويورك ومرافق الترفيه المستمر في المدينة.

موقع متميّز

• يقع الفندق في الطوابق  35إلى  54من مركز دويتشي بانك ،عند تقاطع
طرق كولومبوس سيركل وسنترال بارك
• قريب من مركز لينكولن ،ومتاجر التسوق في الجادة الخامسة ،ومسارح
برودواي ،والمطاعم المعروفة ،والمتاحف ذات الشهرة العالمية

غرف الضيوف

•  198غرفة فخمة و 46جناحا ً راقيا ً مع نوافذ زجاجية مطلّة من األرض إلى
السقف على سنترال بارك ونهر هدسون وأفق مانهاتن
• أربعة أجنحة رائعة تتميز باألناقة والرفاهية

المطاعم واالستراحات

• ردهة ماندارين أورينتال  -تقدم مأكوالت معاصرة أمريكية ،وتقع في الطابق
 35وتطل على سنترال بارك وأفق مانهاتن

مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة احتفاالت خالية من األعمدة بمساحة  6,000قدم مربعة تتسع لـ500
شخص مع مناظر خالبة مطلة على المدينة
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• المعرض  -يتميز بأجواء فريدة من نوعها
• آزييت – مع تصميم معاصر بلمسات فنية حديثة ومبتكرة ومناظر مطلة على
سنترال بارك وأفق المدينة
• جناحان إضافيان مخصّصان لالجتماعات وقاعة اجتماعات
• مركز أعمال يقدّم خدمات متكاملة

مركز سبا مجدّد للنشاط

• سبا مصنّف خمس نجوم بحسب دليل فوربس للسفر يمتد على مساحة
 14,500قدم مربعة مع ست غرف عالج متعددة االستخدامات وجناح سبا لكبار
الشخصيات
• جناح اليوغا التايالندية مع حوض استحمام عميق
• ردهات عالج منفصلة للرجال والنساء مع عالجات بالحرارة والمياه ،بما في
ذلك مسبح للمياه متجددة الحركة ،وغرفة بخار من كريستال الجمشت
• استراحة الونج أورينتال لتناول الشاي
• مطبخ السبا

مرافق الترفيه

• مركز لياقة بدنية حديث مع مرافق سونا منفصلة للرجال والنساء
• حوض سباحة بطول  75قدما ً تغمره أشعة الشمس الطبيعية ويطل على أفق
المدينة
• مسارات للتجول/الهرولة/ركوب الدراجة الهوائية في سنترال بارك
 80كولوكبوس سيركل في الشارع  ،60نيويورك ،نيويورك  ،10023الواليات األمريكية المتحدة
رقم الهاتف +1 )212( 805 8800 :البريد اإللكترونيmonyc-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/newyork
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ماندارين أورينتال  ،سانتياغو
ي سكني هادئ في عاصمة تشيلي النابضة بالحياة .توفر الغرف واألجنحة الواسعة إطالالت خاطفة
مالذ حضري أنيق في ح ّ
لألنفاس على المدينة وجبال األنديز الشامخة .كما يشتهر الفندق بمطاعمه الحائزة على جوائز وحوض سباحة على طراز
البحيرات وحدائق غنّاء.

موقع متميّز

• يقع في الس كونديس على مقربة من أشهر المعالم واألماكن التجارية
التسوق في سانتياغو
ووجهات
ّ
• يبعد مسافة  25دقيقة بالسيارة عن مطار سانتياغو الدولي
• يبعد ساعة واحدة بالسيارة عن منتجعات التزلج والشواطئ

غرف الضيوف

•  278غرفة أنيقة و 23جناحا ً فسيحا ً ،مع إطاللة على المدينة وجبال األنديز
• طابق للشقق التنفيذية الحصرية مع إمكانية تسجيل الوصول بما يناسب
متطلبات العميل واالستفادة من خدمات كلوب الونج

المطاعم واالستراحات

• ماتسوري  -مطعم نيكي أصيل ومحطة سوشي
• سينسو  -أطباق إيطالية أصيلة
• استراحة أوريجن  -كوكتيالت مميزة
• ردهة أتريوم  -قهوة وشاي ووجبات خفيفة ومشروبات
• ال بوتيك  -متجر للحلويات والمعجنات الشهية
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مرافق لعقد االجتماعات

• قاعة بانتاغونيا تت ّسع لما يصل إلى  700ضيف
• قاعة أتاكاما الجديدة تت ّسع لما يصل إلى  450ضيفا ً ،ويدخلها نور الشمس
الطبيعي كما تط ّل على مناظر للحديقة الغنّاء وتض ّم غرفة مخصصة لتحضير
الفعاليات
• غرفة آيسين مر ّممة يدخلها نور الشمس الطبيعي وتط ّل على مناظر للحديقة
كما تض ّم غرفة مخصصة لتحضير الفعاليات
• ست غرف مخصصة لعقد االجتماعات ومجالس اإلدارة ومجهّزة بأحدث
المعدات التكنولوجية
• مجموعة كاملة من خدمات الكونسيرج الخاصة باألعمال

مرافق ترفيه منقطعة النظير

• حوض سباحة في الهواء الطلق مع شالل
• يبعد شارعا ً واحدا ً عن المتاجر الفاخرة ومركز التسوق الرائد في سانتياغو
• يبعد مسافة قريبة سيرا ً على األقدام عن المسارح ،وصاالت العرض الفنية
والمنتزهات

شارع الرئيس كينيدي 7560994 ،4601الس كونديس ،سانتياغو ،شيلي
رقم الهاتف +56 )2( 2950 3088 :البريد اإللكترونيmostg-reservations@mohg.com :

mandarinoriental.ae/santiago

91

برنامج ضيوف درجة االمتياز
إنضم إلى برنامج ماندارين أورينتال لضيوف درجة االمتياز المع ّد خصيصا ً لتكريم ضيوفنا ،حتى تحظى
ي من فنادقنا حول العالم .حين تسجّل اسمك في البرنامج ،ستحصل على
بامتيازات إضافيّة حين تمكث في أ ّ
واي فاي مجاني والعديد من المزايا األخرى مثل عروض العضوية ،وستتمتّع بإقامة مميزة تلبّي حاجاتك.
عندما تحجز على موقع  ،mandarinoriental.aeيمكنك أن تختار ميز ت َين إضافيّتين خالل إقامتك مثل:

إمكانية تسجيل الوصول المبكر

ترقية الغرفة

تسجيل مغادرة في وقت متأخر

خدمة واي فاي

فطور يومي لشخصين

أطايب احتفاليّة

رصيد لتناول الطعام أو

ي المالبس
خدمة ك ّ

االستفادة من السبا

mandarinoriental.ae/fans-of-mo
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إمنح أحباءك هدية العمر مع
ماندارين أورينتال
إمنح أحباءك وأصدقاءك هدية ماندارين أورينتال لتجربة ال تُنتسى مدى العمر خدمة ممتازة ،مطاعم حائزة
على نجوم ميشالن ومراكز سبا حائزة على جوائز ،جميعها متوفرة في مكان واحد باقة فاخرة! مهما كان
سيسر ون جد ا ً ببطاقة الهدية من ماندارين أورينتال.
اختيارهمُ ،كن على ثقة من أنهم
ّ
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متجر ماندارين أورينتال
M.O.
متجر ماندارين أورينتال هو تجربة التسوق عبر اإلنترنت للمنتجات الحصرية التي تحمل عالمتنا ،وهو يقدم
كل ما ترغبون فيه من شراشف الفندق ومنتجات السبا الحائزة جوائز التي نستخدمها وصوالً إلى الهدايا
المصممة حسب الطلب من فنادقنا ،من راحة منازلكم .متجر ماندارين أورينتال موقع يسهل التنقل فيه مع
خدمة توصيل حول العالم للمنتجات الفاخرة التالية التي تحمل عالمة الفندق:

سرة وبطانيات

منتجات حصرية بالفنادق

منتجات الحمام والسبا

هدايا خاصة من ماندارين أورينتال

عطور

منتجات الضيوف الصغار

shopmo.com
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األنشطة الترفيهية

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا ،والشرق األوسط
وأفريقيا

القارة األميركية
ّ

فندق ماندارين أورينتال ،بانكوك
فندق ماندارين أورينتال وانغ فو جينغ ،بكين
ماندارين أورينتال ،قوانغتشو
ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
فندق ذا الندمارك ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
ماندارين أورينتال ،جاكارتا
ماندارين أورينتال ،كوااللمبور
ماندارين أورينتال ،ماكاو
ماندارين أورينتال ،سانيا
ماندارين أورينتال بودونغ ،شانغهاي
ماندارين أورينتال ،شينزين
ماندارين أورينتال ،سنغافورة
ماندارين أورينتال ،تايبيه
ماندارين أورينتال ،طوكيو
قصر اإلمارات ،أبوظبي
ماندارين أورينتال ،برشلونة
ماندارين أورينتال ،بودروم
ماندارين أورينتال ،الدوحة
فندق ماندارين أورينتال جميرا ،دبي
ماندارين أورينتال ،جنيف
ماندارين أورينتال البوسفور  ،اسطنبول
ماندارين أورينتال ،بحيرة كومو
ماندارين أورينتال هايد بارك ،لندن
ماندارين أورينتال ،لوسيرن
ماندارين أورينتال ريتز ،مدريد
ماندارين أورينتال ،مراكش
ماندارين أورينتال ،ميالنو
ماندارين أورينتال ،ميونيخ
ماندارين أورينتال ،باريس
ماندارين أورينتال ،براغ
فندق الفيصلية الرياض
ماندارين أورينتال ،بوسطن
ماندارين أورينتال ،كانوان
ماندارين أورينتال ،ميامي
ماندارين أورينتال ،نيويورك
ماندارين أورينتال  ،سانتياغو
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لالطالع على أحدث تفاصيل األنشطة والتسهيالت الترفيهية ،يرجى زيارة موقعنا mandarinoriental.ae
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مركز
ثقافي

صيد األسماك

جولف

ركض

غطس بأجهزة تسوق وزيارة
أنشطة خارجية حوض سباحة التنفس تحت معالم سياحية
الماء

سبا

اسكواش

حصص تعليمية
في استوديو

رياضات مائية

تنس

يوغا ولياقة
بدنية

تشجيع الهواة
الشباب
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–

 nمجاور  Hدرس في الطهي ▲ التدريب على اسقاط كرة الجولف في الحفرة  uمتوفر خارج الموقع
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مرافق وتسهيالت اإلجتماعات
والمناسبات الخاصة

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا ،والشرق األوسط
وأفريقيا

القارة األميركية
ّ
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فندق ماندارين أورينتال ،بانكوك
فندق ماندارين أورينتال وانغ فو جينغ ،بكين
ماندارين أورينتال ،قوانغتشو
ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
فندق ذا الندمارك ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
ماندارين أورينتال ،جاكارتا
ماندارين أورينتال ،كوااللمبور
ماندارين أورينتال ،ماكاو
ماندارين أورينتال ،سانيا
ماندارين أورينتال بودونغ ،شانغهاي
ماندارين أورينتال ،شينزين
ماندارين أورينتال ،سنغافورة
ماندارين أورينتال ،تايبيه
ماندارين أورينتال ،طوكيو
قصر اإلمارات ،أبوظبي
ماندارين أورينتال ،برشلونة
ماندارين أورينتال ،بودروم
ماندارين أورينتال ،الدوحة
فندق ماندارين أورينتال جميرا ،دبي
ماندارين أورينتال ،جنيف
ماندارين أورينتال البوسفور  ،اسطنبول
ماندارين أورينتال ،بحيرة كومو
ماندارين أورينتال هايد بارك ،لندن
ماندارين أورينتال ،لوسيرن
ماندارين أورينتال ريتز ،مدريد
ماندارين أورينتال ،مراكش
ماندارين أورينتال ،ميالنو
ماندارين أورينتال ،ميونيخ
ماندارين أورينتال ،باريس
ماندارين أورينتال ،براغ
فندق الفيصلية الرياض
ماندارين أورينتال ،بوسطن
ماندارين أورينتال ،كانوان
ماندارين أورينتال ،ميامي
ماندارين أورينتال ،نيويورك
ماندارين أورينتال  ،سانتياغو

مرافق اإلجتماعات
سِعة القصوى)
(ال ّ

مرافق الوالئم
سِعة القصوى)
(ال ّ

الوالئم الخارجية
سِعة القصوى)
(ال ّ

350
100
800
380
80
600
2,400
250
400
700
400
600
1,200
500
2,400
40
206
500
300
310
900
100
250
210
250
160
112
70
65
160
3,500
430
60
880
500
800

400
100
500
300
64
340
1,800
200
400
400
600
400
816
270
1,400
230
150
400
400
220
700
85
600
150
250
150
90
100
45
108
2,500
380
72
600
500
900

300
110
u

–
–
250
–
60
400
1,000
600
450
100
–
2,000
80
2,500
200
150
u

650
160
150
u

–
1,000
–
120
–
50
–
225
120
600
–
800

غرف اجتماعات صغيرة

غرف طعام خصوصية
سِعة القصوى)
(ال ّ

6
3
3
12
2
6
11
2
5
10
7
13
5
10
24
4
4
7
7
11
7
1
4
3
1
2
2
3
4
3
3
4
4
15
8
7

12
20
22
14
22
18
108
200
70
20
–
24
96
18
10
55
4
10
36
12
–
60
250
60
10
130
8
50
–
108
–
380
16
–
–
12

قاعة مناسبات

المساحة الکلیة

(قدم مربع)

(متر مربع)

(قدم مربع)

(متر مربع)

5,597
–
7,922
6,134
–
6,425
21,796
3,485
5,651
6,727
7,535
6,447
10,333
5,920
23,498
2,131
5,490
6,857
7,535
2,852
9,687
2,960
2,625
2,325
2,649
2,110
–
–
–
1,710
47,856
4,200
–
7,920
6,000
6,673

520
–
736
570
–
590
2,025
320
525
625
700
599
960
550
2,183
198
500
637
700
256
900
275
244
216
296
196
–
–
–
157
4,446
390
–
736
557
620

20,674
1,938
11,173
13,656
1,288
9,181
37,746
5,168
9,688
53,816
25,833
41,504
30,204
16,869
60,278
3,315
6,695
18,470
24,757
8,848
59,202
18,223
7,797
3,821
4,722
3,821
1,520
1,600
2,099
4,671
67,005
10,000
9,103
14,996
12,588
14,143

1,920
180
1,038
1,269
120
853
3,508
475
900
5,000
2,400
3,856
2,806
1,567
5,600
308
618
1,716
2,300
820
5,500
1,693
716
355
487
355
141
150
195
434
6,225
929
1,062
1,393
1,108
1,314
 uعند الطلب
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مرافق وخدمات
السبا الصحية

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا ،والشرق األوسط
وأفريقيا

القارة األميركية
ّ
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فندق ماندارين أورينتال ،بانكوك
فندق ماندارين أورينتال وانغ فو جينغ ،بكين
ماندارين أورينتال ،قوانغتشو
ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
فندق ذا الندمارك ماندارين أورينتال ،هونغ كونغ
ماندارين أورينتال ،جاكارتا
ماندارين أورينتال ،كوااللمبور
ماندارين أورينتال ،ماكاو
ماندارين أورينتال ،سانيا
ماندارين أورينتال بودونغ ،شانغهاي
ماندارين أورينتال ،شينزين
ماندارين أورينتال ،سنغافورة
ماندارين أورينتال ،تايبيه
ماندارين أورينتال ،طوكيو
قصر اإلمارات ،أبوظبي
ماندارين أورينتال ،برشلونة
ماندارين أورينتال ،بودروم
ماندارين أورينتال ،الدوحة
فندق ماندارين أورينتال جميرا ،دبي
ماندارين أورينتال ،جنيف
ماندارين أورينتال البوسفور  ،اسطنبول
ماندارين أورينتال ،بحيرة كومو
ماندارين أورينتال هايد بارك ،لندن
ماندارين أورينتال ،لوسيرن
ماندارين أورينتال ريتز ،مدريد
ماندارين أورينتال ،مراكش
ماندارين أورينتال ،ميالنو
ماندارين أورينتال ،ميونيخ
ماندارين أورينتال ،باريس
ماندارين أورينتال ،براغ
فندق الفيصلية الرياض
ماندارين أورينتال ،بوسطن
ماندارين أورينتال ،كانوان
ماندارين أورينتال ،ميامي
ماندارين أورينتال ،نيويورك
ماندارين أورينتال  ،سانتياغو

غرفة استرخاء

تجربة االستحمام
الحراري

غرفة سبا مفردة

غرفة سبا لألزواج

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

–

-

–
–

–

–
–

–

–

–

–

عدد غرف العالج
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4
9
9
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5
6
8
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13
7
6
12
9
9
8
15
9
9
3
11
5
10
2
1
6
6
–
7
7
9
11
12
18
8
1

صالون تصفيف الشعر

تجميل
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تدليك في الغرفة
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