
 

 

 فندق ھارد روك

 Hard Rock Hotel  -فندق ھارد روك  

 !!سوف نعزف سویا على الجیتار 

ربما كنت محظوظاً بان تعزف ھذه المرة في رحلتك على الجیتار ، وتستمتع باوتاره الرائعة ونغماتھ المثیرة ، فان حالفك 
الحظ بذلك بزیارة ھذا الفندق الرائع ، المشحون  بروح الشباب والعازف على الطبیعة الراقیة ، سوف تدرك جیدا ما نقصد 

 .بالي ) كوتا ( بالكتابة عنھ ولماذا كان ھو دون غیره ، من ضمن افضل واروع الفنادق التي اخترناھا في 

الشھرة وحدھا ال تكفي لجعلھ  المكان المفضل لدى الكثیر ، ولكن ھناك ممیزات كثیرة تجعلك تنتمي،  للفندق الذي تقیم 
 .بھ 

فندق ھارد روك  ھو فندق عائلي شبابي شامل ،  فھو مناسب لكل االعمار كما انھ یتمیز بالعدید من الفعالیات ، الجذابة  
 .التي تجعل روح الشباب تطغى  علیھ 
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باطاللة موسیقیة ساحرة یستقبلك ، حیث وضعت العدید من  
اآلالت الجیتار امام مدخل الفندق ،  بصورة دائریة وتصمیم 
رائع جدا یحبذه الكثیر ،  كبرواز  او كخلفیة لصورھم  التي 

 .ستعلن انتمائھ لعالم ،  الجیتار المفعم بالحیاة 
 

اوتار والیوم فضلنا العزف ، على اوتاره الستة    6الجیتار لھ 
كعزف كالسیك ،  لمقطوعة اسبانیة  استثنائي للموسیقار 

باكو دي لوسیا ، ونطمح بھذا العزف الوصول لخدمات 
 .وممیزات ھذا الفندق الراقي 

 

بعد دخولك من الباب واستقرارك ، في صالة االستقبال وبعد 
االنتھاء ، من االجراءات وانت متجھ ،  لغرفتك سوف 

تصافحك بالنظر العدید ، من انواع  الجیتارات وقد تم كتابة 
التوضیح ، في اسفل االلھ تصافح كبراویز ، ولوحات جدرایة 

تبھرك بالنظر،  سوف تعود الیھا فھي بالفعل تستحق ان 
 .تكون احدى خلفیات صورك 

 

ما ان تصل لعالمك  وبشروعك ، في الدخول سوف تالحظ بان 
كل شيء ، ھنا ممیز یتراقص على نغمات ، اوتار الجیتار 

 .فیزید المكان نشاط وشبابیة 
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 -:الوتر االول  

الذي سوف نعزفھ ، لقد وفر  فندق ھارد روك  كل 
المعدات االساسیة ،  لك من صانعة  القھوة والشاي 

، باالضافة لجمیع )  استشوار ( مجفف الشعر   -
تلفاز كبیر مسطح الستمتاع   -مستلزمات الحمام  

بوقتك االضافي ، ان وجدت الوقت الزائد في عالم 
 Wi -Fiویوفر الفندق كخدمة مجانیة  -ھارد روك  

حیث ، یمكنك التواصل مع من تحب ) واي فاي ( 
بسریر انیق یعانق  تعب رحلتك  -براحة تامة 

ویحتضنك ، فقد وفر الفندق اسره ذات جودة عالیة 
ترغمك على االسترخاء الصاخب حیث ،  تتوسد 

 .المخدات المطبوعة بالجیتار  
 

في زوایة ممیزة سوف تشاھد اریكة ،  كالسیكیة  
رائعة ربما وددت البقاء ھنا ، كثیر من الوقت   النھا 

زاویة ممیزة ، وذات طابع جذاب ، لنفتح باب 
الشرفة ، الشرفات في بالي ال ترد ، فھي نداء 
الطبیعة الیك ،  بخروجك للشرفة المطلة على 

الطبیعة سوف تزودك بمزید ، من الشحنات االیجابیة 
 .الشبابیة لالستمتاع ، بوقتك بشكل رائع 

لقد انتھینا من العزف على الوتر االول ھل راق لك  
 .عزفھ 
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 -:الوتر الثاني  

الذي سوف نمرر الریشة للعزف علیھ  ، ربما من الجمالیات التي ال تقاوم  
، والتي تعتبر استثنائیة وممیزة ، في فندق ھارد روك ھي االسبا عالم  من 
االسترخاء یرافقك طوال فترة اقامتك  ، دائما التدلیك  یضفي للروح شيء 
من الراحة الال متناھیة ، فھو عزف خاص للجسد والروح ھذا العالم الذي 
ننجذب لھ دون وعي ، ال لشيء فقط للخروج من نافذة الروتین الیومي ، 
 .والضغوطات فیھبط على الجسد مثل غیمة تھطل علیك االسترخاء بغزارة 

انت ھنا تحتاج لمساج لقدمیك فھي ثروتك ، في بالي حیث یتوجب علیك  
ساعة ، ھو امر لن تصدقھ اال في بالي حیث  24ساعة في  24المشي 

یتوجب علیك المحافظة على راحة قدمیك ، ھارد روك یقدم تدلیك عالي 
الجودة للقدمین ، باالضافة للجسد كامل بالطبع فان كان اختیارك للقدمین ، 

فھناك ایادي ماسیة تلف في قطع من الحریر بشریط مخملي ناعم ، ھي من تقوم بعمل ذلك التدلیك  الذي یبعث فیك طاقة 
 .بال حدود من اخمص قدمیك ، الى راسك  استرخي فقط 

 -:الجزء الثاني من الوتر الثاني 

السونا حیث یوفر ھارد روك من ضمن 
خدماتھ السونا ، التي تجعلك تنزلق من 

سلم التعب الى درجات الراحة ،  
اما )  النادي الصحي ( باالضافة للجیم

الساحة االمامیة ھي لوحة ، للطبیعة 
یمكنك الجلوس ھنا في حالة وددت 

االنتعاش بالطبیعة ،  وربما اردت لعب 
الشطرنج مجازیا حیث تتوسط الساحة 

الخضراء لعبة شطرنج ، یمكنك ھنا  اخذ 
صورة راقیة بالقرب من ھذه الرقعة او 

بالقرب من شالل ، المیاه المنھمر او 
بالجلوس على االرجوحة في رقعة  

الفندق الخضراء ، یمكنك التقاط العدید 
من الصور فھو مكان رائع جدا ،  بزوایا 

 .راقیة وتصمیم جذاب وعند االستدارة الى االعلى سوف تشاھد تدلي الزھور ،  من شرفات الفندق مما یزیدك انجذاب 

 .انتھینا من  الوتر الثاني ھل راق لك ، وودت لو عزفت علیھ  في ھارد روك 
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 -:الوتر الثالث  

حان الوقت للعزف علیھ مكان ممیز وركن استثائي ، یدعى كبانا ربما كان االسم لیس  
كمضمونھ، الذي یضفي  علیك حالة خاصة سوف تحبھا دون شك ، ھو قسم ینتمي 

للعائالت العربیة والمحافظة في نفس الوقت ، قسم شرقي الھویة زین المكان وجعلھ 
اكثر جاذبیة ، بالقرب من حمام السباحة ھناك خصوصیة قابعة ، بالقرب من روقان 

المیاه الذي یتطایر في الھواء ،  تارة من قفزة عشووائیة او یبقي صامت النزالق 
متمرس ،  كبانا سوف تعطیك شعور بالخصوصیة والمحافظة بستائرھا ، المتدلیة التي 
تمكنك من االنزواء داخل ھذا العالم متى اردت ، او فتح الستائر لرؤیة العالم االخر متى 

شئت ، كذلك طاولة صغیرة تزین المكان ربما اردت القراءة ، او الكتابة او وضع جوالك 
 . الى ان یتم شحنھ 

بالداخل باللون االزرق الذي یجعل للقصة رمزیات ،  متعددة تتوشح الكبانا ھذا اللون ،  بدرجاتھ الرائعة ، و یفضل  
حجز الكبانا قبل یوم من استخدامھا ، كما یمكنك اخذ الفوط قبل دخولك الكبانا لمن اراد السباحة ، وعند بلوغك المكان 

سوف یحضر لك صندق صغیر بھ بعض االطعمة 
مثل اعواد البطاطس واكیاس البطاطس 

والشوكوالتة والبسكویت مع جیتار من ورق ، 
مشكل مزخرف وجذاب ربما ارادوا ان یكون عزف 

 .الضیافة ، في ھذا الفندق ممیز وراقي 

استمتع بوقتك الكبانا  لیوم كامل اي یمكنك ،  
الذھاب لغرفتك او التسوق ثم العودة ، الى مكانك 
ففي حالة الحجز ، ال یمكن الحد استخدامھا حتى 

 .وان كانت فارغة  

 .الحجز بمقابل مادي ولقد استرخت ، ایادینا للعزف على الوتر الثالث 

 . فھل راق لك وبدات تفكر بان ھارد روك یستحق ، ان یكون ضمن اختیاراتك االولى ، في رحلتك القادمة الى بالي 
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 -:الوتر الرابع  

حمام السباحة والذي یعد اكبر حمام سباحة ، في 
جنوب شرق اسیا  عالم ینبض بالھواة ، 

والمحترفین والراغبین في السباحة ، فضوال 
واالطفال الذین یتعلمون اصول ، السباحة في عالم 

مثیر تتجمع بھ الفئات ، العمریة من كل الزوایا 
وتتراقص المیاه ، بشكل عشوائي للتجارب الملقاة 

 .على عاتقھا ، ھنا االوقات تمر بشكل شیق جدا 

ویتمیز حمام السباحة باالضافة لحجمھ الكبیر ذو 
الثالث اقسام بتصمیمھ الرائع ، ربما اردت قضاء 

وقت اطول في العزف على ھذا الوتر ، حیث تسحب 
المیاه كل الطاقة السلبیة وتزود الجسم بطاقة 

 .ایجابیة عالیة 

لذلك سوف تجد ان حمام السباحة من االماكن  
المزدحمة في ھارد روك ،  حیث تخیم علیھ مساحة 
من االشجار  التي جعلتھ كحقل من الماء ،  اعزف 

قدر ما تشاء على الوتر الرابع فھو وتر نابض 
بالطاقة ، ولالطفال ھناك شيء سوف یزید من 
متعتھم ، حیث یوفر الفندق من ضمن نشاطاتھ 

 .تسلق الجبال للصغار 

 .ھل راق لك الوتر الرابع 

 .وھل استطعت ان تحدد رحلتك القادمة بعد العزف علیھ 
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 -:الوتر الخامس  

الفطور المجاني من االشیاء ، التي یتمیز 
بھا ھارد روك على شكل ، بوفیھ من 

 االطباق المختلفة والمتنوعة 

والتي تناسب  االذواق المختلفة  حتى  
النباتیین ، و تختلف االطالالت لوجبة ، 
االفطار حیث اطاللھ على حمام السباحة 

واطاللھ اخرى على الزوایا الجمالیة 
 .االخرى للفندق 

 فاختر ما یروق لك  

العزف الصباحي دائما یصحبھ الھدوء 
 .بنغمات  ھادئة جدا 

من االشیاء الرائعة في صباحیة 
كل یوم في فترة الفطور یتم 

االحتفال باالطفال من النزالء 
الذین یصادف  اعیاد  میالدھم 

ً وترفھیة   . بطریقة جمیلة جدا

انتھینا من العزف على الوتر 
 .الخامس 

ھل قررت وبدات بحجز تذكرت 
 . سفرك االن 
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 -:الوتر السادس  

سوف نجمع جمیع الممیزات المتبقیة ، تحت مفتاح ھذا الوتر 
وھو االخیر ، یوفر ھارد روك  كاریوكى   لعشاق الغناء 
والموسیقة ،  حیث یقدم لھم في النھایة قرص مضغوط 

 . .خاص بھم ) سیدي ( 

كذلك من االشیاء والخدمات التي یوفرھا  الفندق ، وجود قسم 
 .خاص لالطفال لرعایتھم ،  الى عودة الوالدین 

و تعج الصالة بالجیتارات الرائعة التي ، یمكنك اخذ اروع الصور 
بالقرب منھا ،  اذا كنت من عشاق الروك فیمكنك االستمتاع ، بھ 

في احد مطاعم الفندق  ، حیث تقدم وصلھ غنائیة حتى الساعة 
 .الواحدة صباحا 

ربما یتوجب علینا العزف طویال ھذه المرة ، على الوتر السادس 
وتغطیھ المحیط الخارجي للفندق ،  وذلك الن  فندق ھارد روك  

یقع في قلب مدینة كوتا ، وھو معروف ومشھور في عالم 
 .الفندقھ 

في الخارج یمكنك ان تشاھد مقھى  ھارد روك ، والذي یستخدمھ 
الكثیر كخلفیة لصورھم  حیث الجیتار یغطي نصف ،  الصورة 
ویضفي الكثیر من الجمالیة الیھا ،باالضافة لمتجر المالبس  

 .التابع لفندق ھارد روك 

 من بلو برد)  تاكسي ( من االشیاء المھمة التي نود ان نشد انتباھك الیھا ، ھو وجود موقف سیارات االجرة  

 ) blue bird ( تقف في واجھة المقھى   ، او بالقرب منھ وھي الوسیلة االكثر امانا في بالي فان اردت العثور ، على
 .سیارة اجرة یمكنك بسھولة العثور علیھا ھنا 
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بقي ان تعرف بان فندق ھارد روك  ھویقابل تماما ، سور الشاطيء القدیم لمدینة كوتا في بالي وھذا السور ، یشكل ھیكل 
عریق لمدینة كوتا فتخیل خلفھ  یقطن البحر،  والذي یغیض بالسیاح ھو عالم اخر برمالھ المسطحة ، وبالریاضات التي 

 .تومض في كل زوایھ بسیل السیاح والمواطنین 

حیث  یغطي ساحلھ  بالقبعات واوشحة  البحر  ،  عالم یتھادى على 
نغمات موج البحر ،  عالم ال یھدا لیالً وال نھار كل شيء یتلقفك عند 

 .خروجك من فندق ھارد روك  الرائع 

موقع استراتیجي ممیز ال تحتاج الكثر ،  من االقامة لترى كوتا كما 
 .ھي 

ربما كان العزف على ھذا الوتر اخذ مدة اطول من االوتار االخرى  
 .لسرد جمالیات وممیزات ھذا الفندق كان البد من ذلك 

انتھینا من جمیع االوتار فھل راق لك العزف  وقررت ان تكون احد 
 .نزالء ھارد روك 
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كوتا قلب بالي النابض باالصالة  ،  ان كنت تود زیارتھا فعزف معنا على 
 .الجیتار واجعل اقامتك ، في قلب كوتا في ھارد روك  

 

 .  نتمنى ان یكون عزفنا راق لكم ، رحلة موفقة واقامة ، تنبض بالموسیقى 

 
 

 :فندق ھارد روكللمزید من المعلومات عن فندق  

 فندق ھارد روك
Hard Rock Hotel 

 متاجر متنوعة وسوبر ماركت  
Matahari 

 موقف سیارة أجرة
Blue Bird  

 

 Hard Rock Hotelفندق ھارد روك                  
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 مركز تسوق
 Beachwalk 

 Kutaشارع  

 مركز تسوق
Discovery 

Hard Rock Cafe 

http://bali.hardrockhotels.net/

