
             Sheraton Bali Kuta Resortمنتجع شیراتون كوتا بالي  

 این یقع قلب كوتا بالي ؟؟؟؟

 .ربما تساءلت بینك وبین نفسك ، عن قلب كوتا ان كانت اقامتك في ، شیراتون فتاكد انك في قلب كوتا 

 .المدینة التي ال تعرف النوم فالصباح كالمساء تماما ، افواج من السیاح تجتاح المدینة ، كامواج البحر المتالطمة 

ً ،  حیث تستقبلك إحدى السیدات  بالزي التقلیدي ، بالترحیب عند بوابة الفندق ویستمر  استقبال شیراتون لضیوفھ رائع جدا
 .العزف على الجامیالن  ، مرحبا بضیوفھ بطریقة أخرى عند البوابة كذلك  

 ً  .صور الترحیب تتناسب مع شموخ الفندق ، وتاریخھ الراقي فانت تشعر بالفخامة ، واالستثناء وحسن الضیافة معا

 .منذ نقطة البدایة تستطیع ، ان تقتنص العدید من الصور الممیزة ، قبل دخولك بھو الفندق 
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 منتجع شیراتون كوتا  بالي 



فباالضافة الى االستقبال الرائع   
توجد دراجة ، رائعة عند البوابة 
یمكنك اخذ صور ممیزة ، لعالمة 
شیراتون الراقیة لتبقي ، ذكرى  
 .راقیة في مخیلة االوقات الجمیلة 

 

صالة الفندق ممیزة جداً وبتصمیم 
راقي  وجذاب ، عالم شیراتون عالم 

ینبض ، بروح الحیویة والفخامة 
فغرفھ الراقیة ، جمیعھا ذات اطاللة 

راقیة وفریدة ، من نوعھا كما 
تحتوي الغرف على شرفات خیالیة 

تجعل ، اقامتك اكثر تمیز 
 .واستثنائیة 

 

تضم الغرفة باالضافة الى االشیاء االساسیة ، صانعة الشاي والقھوة وخزانة خاصة للمالبس ، وأخرى لالشیاء الثمینة 
 .والمھمة 

ربما اردت القلیل من االسترخاء والدالل ، فان كنت تود ذلك ففندق شیراتون یوفر سبا ، ممیزة سوف تروق لك فیمكنك 
 .االسترخاء متى ما اردت تدلیل نفسك 

 

، وحمام سباحة بتصمیم رائع وممیز باالضافة ، الى إطاللھ بانورامیة على ) نادي صحي ( كما یضم الفندق صالة جیم 
 .ساحل وشوارع كوتا المقابلة  للفندق 
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ویمكنك ھنا ممارسة ھوایاتك البحریة ، كما یمكنك االستمتاع   
 .بركوب االمواج ، وھي من الریاضات المائیة المشھورة في بالي 

ومن خالل اإلطاللھ التي یتمیز ،  بھا الفندق وھي بالقرب من 
حمام السباحة ،  یمكنك الصعود الى االعلى لالستمتاع ، باوقات 

ذھبیة كغروب الشمس في بالي ، فھي من االشیاء النادرة 
والممیزة في نفس الوقت ، حیث یسعي االغلبیة لالستمتاع بھا ، 

 .والتقاط صور تحاكي غروب بالي في الجمال واالثارة 
 

وتصبح كوتا وشوارعھا وسواحلھا ، التي تعج بالسیاح اكثر 
جماال من خالل االطاللھ الراقیة ، التي یقدمھا فندق شیراتون 

 .لنزالئھ 

مجانیة وبسرعة عالیة ، ویستطیع النزالء من ) واي فاي (    Wi-Fiومن ضمن الخدمات التي یقدمھا الفندق ، لنزالئھ 
خالل ھذه الخدمة ، مشاركھ االھل 

 .واالصدقاء إطالالت الفندق فائقة الجمال 

من االشیاء الممیزة التي یقدمھا الفندق 
كذلك وجبة االفطار ،  والتي تقدم في 

الھواء الطلق مع العدید من ، االطباق 
العالمیة الشھیة ، وھي وجبة شاملة 

 . لإلقامة  

ممیزات الفندق عدیدة وخدماتھ ، استثنائیة 
وراقیة فھو من الفنادق التي ، تضع راحة 

 .النزالء في المقدمة  
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وھناك خواص أخرى جعلت من شیراتون   
فندق االحالم ،  فموقع شیراتون 

االستراتیجي جدا ، جعل نزال ئھ یشعرون 
 .بالتمیز

فباالضافة الى موقعھ فانھ یمكن لنزالء  
الفندق ، الذھاب من خاللھ الى مركز 

) بیش ووك (   Beachwalkالتسوق 
واالستمتاع باوقات ، تسوق راقیة حیث 

یضم المركز العدید من الماركات العالمیة ، 
باالضافة الى العدید من التصامیم الفنیة 

 .التي تجذبك اللتقاط صور ممیزة  
 

ویضم المركز باالضافة الى ذلك ردھات 
 .الطعام ، ویقدم اطباق آسیویة مختلفة ،  ومتنوعة ذات جودة عالیة 

ویقع المركز المذكور مواجھ الشاطئ ، حیث یمكنك مشاھدة العدید من المقاھي والمطاعم ، في الداخل والخارج كما یضم 
 .المركز لعشاق السینما سینما ثالثیة االبعاد 
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 ) بیش ووك (   Beachwalkمركز التسوق 



ومن االشیاء الرائعة التي یضمھا   
المركز ، ھو مكتب سیاحي منظم 

وموثوق بھ  ، حیث یمكنك االستعانھ بھ 
 .لجوالتك في بالي 

 ً اما ان كنت من عشق الفن وخصوصا
الرسم ، فیمكنك مفاجأة  اصدقائك او 
رسم لوحة خاصة بك ، ففي الطابق 

الثالث من المركز المذكور سوف تشاھد 
احد الرسامین المحترفین ، یقوم برسم 

 .االشخاص الراغبین في ذلك 

یوجد صالون تجمیل في المركز 
باالضافة لمحل لبیع الذھب،  تقریباً 
مركز شامل وراقي وفي قلب كوتا 

 .تماماً 

كذلك من مراكز التسوق القریبة جداً من 
وھو ) ماتھاري ( شیرتون ، مركز 

ً ، ویضم  مركز تسوق راقي ورائع جدا
العدید من  الھدایا التذكاریة الراقیة كما 

یوجد بھ ، سوبر ماركت كبیر یمكنك 
شراء العدید من السلع ذات الجودة 

 .العالیة 
 

اما في الطوابق األخرى فتوجد تشكیلھ 
 .راقیة من الماركات العالمیة ، من مالبس واكسسوارات رجالیة ونسائیة وتشكیلة راقیة لالطفال 
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كذلك من المراكز الراقیة القریبة من  
شیراتون والتي البد من تسلیط الضوء 
علیھا مركز دیسكفري وھو من مركز 
التسوق الممیز حیث  یمكنك من خالل 

دقائق    10السیر على االقدام حوالي 
الوصول الیھ وھو مركز شامل ومتنوع 

من ماركات عالمیة ومقاھي ومحل 
للمعجنات وفي الطابق الثالث من المركز 

المذكور محل شامل للسیدات الراغبات 
في اكسسوارات منزلیة مختلفة 

 .ومتنوعھ 

ولعشق الباتیك یوجد محل كبیر ،  جدا في 
المركز ویضم العدید من السلع ذات 

الجودة العالیة ، من الباتیك وھو یضم  
المالبس النسائیة والرجالیة و 

االكسسوارات ، و الھدایا التذكاریة 
الممیزة محل راقي  وقد اشرنا لھ لمن 

 . اراد التمیز 

كذلك من االشیاء التي البد من تسلیط 
الضوء علیھا في الختام ، ھي الحافلة 
السیاحیة العامة ویمكنك العثور على 

الحافلة المذكورة مقابل مركز 
Beachwalk         ) بیش ووك (

 1وھناك شوف تشاھد الحافلة رقم 
حیث ، یمكنك الذھاب من   3والحافلة رقم 

 .خاللھا الى اماكن مختلفة في بالي ، واالستمتاع بوقتك بصورة افضل 
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 بوفیھ إفطار مفتوح



لذلك قلنا ان االقامة في شیراتون ممیزة وفریدة 
وذلك لكل الممیزات الداخلیة والخارجیة التي حظي 

 .بھا ھذا الفندق الراقي 
 

فان كانت رحلتك القادمة الى بالي اجعل اقامتك 
 .ممیزة في قلب كوتا 

 

 . نتمني لكم رحلة سعیدة وممیزة 
 

 :للمزید من المعلومات عن منتجع شیراتون  كوتا  
 

 منتجع شیراتون كوتا بالي  
Sheraton Bali Kuta Resort 

 متاجر متنوعة وسوبر ماركت  
Matahari 

 موقف سیارة أجرة
Blue Bird  

 

                     Sheraton Bali Kuta Resortمنتجع شیراتون كوتا  بالي  

 مركز تسوق
 Beachwalk 

 Kutaشارع  

 مركز تسوق
Discovery 

Hard Rock Cafe 
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 حدیقة وتربوم المائیة  
Waterbom Bali 

https://www.marriott.com/hotels/travel/dpsks-sheraton-bali-kuta-resort/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

