
 

 

 "بينتهاوس" جناح

 متر مربع 167 المساحة:

 أشخاص 4 إمكانية االستخدام: 

 المناسبة.، يُرجى حجز أكثر من غرفة واحدة أو االتصال بالفندق مباشرة للعثور على الغرفة 4إذا كان عدد األشخاص أكثر من  مالحظة هامة:

 عند حجز جناح "بينتهاوس"، نقدم لك خدمة التنقل من وإلى المطار مجاًنا. عرض خاص:

 الجناح

 التقسيم: غرفتا نوم وغرفة مالبس ومكتب وصالون/غرفة طعام مستقالن ومطبخ صغير وحمام •

 الجناح المتصل •

 أثاث استثنائي من ابتكار المصمم فيليب ستارك •

 للمكتب لتأمين راحتك مساحة خاصة •

 غرفة مالبس واسعة ومجهزة •

 ثالجة صغيرة مع مجموعة مختارة من المنتجات الفرنسية •

 آلة القهوة من "نسبريسو" •

 أعمال فنية من المجموعة الخاصة للفندق •

 تشكيلة من الكتب الفنية من اختيار مكتبة الفنون "ال ليبريري ديزار" لدينا •

 جيتار صوتي •

 لكتان وريش اإلوزبياضات السرير من ا •

 وسادات ال تثير الحساسية متوفرة عند الطلب •

 نشرة إخبارية فنية من مسؤول الخدمات الفنية •

 هدايا لألطفال من "بونبوان" •

 الحمام

 حمام كبير مع دش وحوض استحمام •

 مراحيض "توتو" اليابانية •

 منتجات "كالرنس" للترحيب بك •

 بُرنُس حمام اسفنجي •

ماء العطر من "بونبوان" ومجموعة العناية من المستخرجات العضوية يُخّصص لحمام األطفال  •

 لزهر البرتقال والقطن والكرز

 التكنولوجيا

 بوصة 42 شاشات تلفزيون بالزما عالية الوضوح 4 •

 بلًدا 20قناة من أكثر من  99نظام فيديو يشمل  •

 عند الطلب® PlayStationو Wiiأنظمة ألعاب   •

 ذات النطاق العريض االتصال بالواي فاي  •

 عند الطلب DVDمشغل الـ  •

 iPod/MP3نظام صوتي عالي الوضوح "جينيفا" أو "باروت" مع اتصال   •

 الخدمات

 1500دخول غير محدود إلى السبا "ماي بلند من كالرنس" الذي يمتد على مساحة  •

 متر مربع )مسبح وصالة لياقة بدنية وسونا وواتسو(

 لساعةتتوفر خدمة الغرف على مدار ا •

 توصيل يومي للصحف •

 التنظيف الجاف )توصيل سريع عند الطلب، بكلفة إضافية( •

 وجبات خاصة لألطفال في المطاعم وفي خدمة الغرف •

 "لو بوتي رويال" إمكانية المشاركة في برنامج األطفال  •

 كيلوغرامات( 5يُرّحب بالحيوانات األليفة )أقل من  •

 


