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 )السندیان ( أوكوود 

 !في كوااللمبور اجعل اقامتك تحت ظل السندیان 

ً ومنطقة جمیلة واستراتیجیة ، یقع في وسط ھذا المكان فندق أوكوود  لیزید من جمال المكان ) السندیان (في مكان رائع جدا
 .ویظل تحت سقفھ  كل ما ھو راقي وانیق 

و یستقبلك المكان بعالم من االناقة  ویوحي الیك بمزید من ومیض حیث یطل علیك كالوحة من الھدوء الجمیل الراقي  ،   
 .الحیاة واالسترخاء 

في منطقة استراتیجیة وحیویة ، في قلب كوااللمبور   یرتفع ھذا البناء لیعلن ، عن سندیانة راقیة  KLCCھنا بالقرب من 
 .وظل یستحق االقامة بھ  

 .فالدیكورات التي حظي بھا عالم أوكوود ممزوجھ  بین عالم الرومانسیة االخاذ وعالم الرفاھیة واالناقة 

 .شقق راقیة توفر للمقیم جمیع متطلباتھ الضروریة من االلف الى الیاء ، فانت ھنا في بیتك تعیش لحظاتك بھدوء وامان كامل 

 

 شقق فندقیة أوكوود
 

Oakwood Hotel & Residence 



 

 

ھناك ركن  ممیز في عالمھ  ، حیث تضفي الكراسي 
البرتقالیة على المكان نقطة كالسیكیة،  رومانسیة تجذب 

 . االنتباه 

فانت عندما تشاھد ھذا الركن یتراءى في ذھنك احد 
المطاعم الرومانسیة ، انھا كالسیكیة السندیان واالناقة 

 .في االختیار 

انت مع أوكوود ال تحتاج اال الى مالبسك الخاصة ، 
فیمكنك بكل سھولة ویسر وراحة تامة االستمتاع بوقتك 

 .ھنا ، حیث سوف نذكر لكم ممیزات ھذا المكان الراقي 

 بالطبع ان السكن او مكان االقامة ھو ما یشغل بالك دون النظر والتوجھ لالشیاء االخرى، النھ یعتبر نصف رحلتك   

ان أوكوود من االماكن المثالیة  ، لالقامة  سواء كانت رحلتك للدراسة  
، او للعالج او غیر ذلك فھو یرجب بضیوفھ المقیمین بھ وللفترات 

 .طویلة 

ومن الفنادق التي نوصى بھا في حالة كنت في مثل ھذه الظروف ، او 
 . وددت االستمتاع برحلة قصیرة في مدینة  كوااللمبور 

یجرنا الحدیث الى ذكر ممیزات ھذا المكان فھو لیس شقق مطمئنة 
ً فقط ، بل لدیھا  وجذابھ وبھا الكثیر من االناقة واالقامة بھا مریحة جدا
العدید من الممیزات التي تجعلھا  في المقدمة عند اختیارك لالقامة في 

 .كوااللمبور 

فھي  توفر كل الخصوصیات االساسیة والتي تشعر باالنتماء لھذا 
 .المكان الراقي 
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مجانیة لھذا الغرض  Wi –Fiیمكنك التواصل مع االھل واالصدقاء فاوكوود یقدم خدمة 
 . وھو ما یجعلك اكثر راحة 

 

 

اال انھ ھناك حلول اخرى كذلك تجعلك اكثر راحة في ھذه المسالة ، 
حیث توجد اآلالت للغسیل في الفندق ، یمكنك  استخدامھا لھذا 

الغرض وھي خدمھ مجانیة ، مما یجعل امامك اكثر من خیار في 
 .  ھذا االمر 

 

یزداد رقي ھذا المكان وجاذبیتھ  بوجود حمام سباحة بتصمیم انیق 
ھوایتك ، حیث یمكنك االسترخاء بالقرب منھ ، او ممارسة 

واالستمتاع بدفء الماء ، واالمر االجمل بانھ یمكنك استخدام حمام 
 . السباحة طوال ایام السنة في كوااللمبور 

 

 ) . مالبس السباحة الشرعیة ( كما یمكن للسیدات المحجبات االستمتاع بالسباحة وذلك برتداء 

وفي كلتا الحالتین فان رؤیة الماء من االشیاء ،التي تثبت في الروح مزید  من االسترخاء  
 .الجبري 

جمیع الشقق لدیھا اتجاه القبلة 
 .على السقوف في غرف الجلوس

 ً  . لقد راع المكان وجود مؤشر للقبلة مما یجعلك مطمئنا

كذلك من الخدمات التي یوفرھا  الفندق ،  ھو صابون الغسیل 
حیث یمكنك اخذ الصابون ، من صالة االستقبال في حالة وددت 

 .غسل مالبسك بنفسك 
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واالن سوف نتدرج في الداخل حیث ناخذك معنا الى البھو او الصالة  
الرئیسیة في الشقة ، فھي واسعة ویوجد بھا تلفاز كما توجد بھا نافذة 

كبیرة مطلھ على منظر المدینة الرائع ، والذي یعطیك مزید من الحیویة 
 .والنشاط عند مشاھدة المناظر الحیة لمدینة كوااللمبور 

 .ھنا یمكنك قضاء اوقات قصیرة في مشاھدة برنامجك المفضل  

او یمكنك مشاھدة وانت تسترخي على سریرك في داخل غرفتك حیث 
یوجد تلفاز اخر في غرفة النوم وكل ذلك مراعاه من أوكوود لراحة 

النزالء ، كما توجد خزانة مخصصة للمالبس واخرى  لالوراق المھمة 
 .واالشیاء الثمینة 

كذلك ال یستغنى  الجمیع عن اصطحاب  مجفف 
الشعر ، وفي الغالب فانھ یاخذ حیز كبیر  من حقیبة 

السفر،  لذلك ھذه المرة لن تحتاج ذلك ، فمجفف 
 جمیع الشقق لدیھا معدات مكواة المالبس . الشعر وبجودة عالیة متوفر بین یدیك 

بالنسبة للكھرباء فانك لن تحتاج 
اضافي ، فیمكنك )  كیبل (لقابس 

استخدامھا بكل سھولة ویسر 
 .لجمیع االستخدامات 

اذا كنت تفكر في شراء او اصطحاب مكواة 
للمالبس ، فان أوكوود كذلك قد فكر في ھذا فقد 

تجد مكواة المالبس،  من ضمن عدة اشیاء 
اساسیة قام  بتوفیرھا لنزالئھ ، كل ذلك یجعلك 

 .كانك في منزلك تماماً ویشعرك بالراحة 
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ً لدرجة تشعرك بانك بین اسرتك الثانیة ، ففي حالة رغبت في  باالضافة الى كل ھذا فان الموظفین في اوكوود ودودون جدا
 . اي استفسار او مساعدة فتاكد انك في المكان الصحیح 

 

 .ان  ھذه االشیاء والممیزات تجعلك تشعر باالنتماء لھذا المكان 

 االن جاء المھم بین كل االشیاء االھم ، فانت ربما تتساءلت   بینك وبین نفسك ماذا عن جودة الطعام في أوكوود ؟؟؟
 

فاننا نجیبك بان الطعام في أوكوود ممیز وذو جودة عالیة ، حیث یجود المكان باالطباق اللذیذة والمتنوعة ، وتشمل اقامتك 
كذلك وجبھ االفطار ، یمكنك االستمتاع بتناول وجبتك بالقرب من حمام السباحة ، مما یعطیك شعوراً رائعاً ومزید من المتعة 

 . بوقتك  
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فھو باالضافة لكل ممیزاتھ وخصوصیتھ االسریة وموقعة االستراتیجي ،یحیط بالمكان سوبر ماركت كبیر  یضم تحت سقفھ    
وغیرھا من االطعمة واكیاس ........ العصائر   -الخبز -العدید من المواد الغذائیة الضروریة مثل الفاكھة و االلبان و االجبان 

وغیر ذلك الكثیر الكثیر ،  وجود ھذا السوبر ماركت من الممیزات الرائعة وھو یفتح من ....رقائق البطاطس والشوكوالتھ 
 .  الصباح الى الساعة العاشرة مساء ً 

ھذا المركز الذي یضم العدید من السلع الرائعة تحت سقفھ ، فھو  - KLCCیوفر فندق اوكوود حافلة تاخذك الى كل من ابراج كوااللمبور 
یعد من مراكز التسوق النابضھ في كوااللمبور ، ویقصده العدید من السیاح لشراء الھدایا وغیرھا ، فھو یوفر العدید من التحف والمالبس 

 .واالحذیة والحقائب والعدید من الماركات العالمیة والمزید المزید مما یرغب المتسوق في العثور علیھ 

حیث یمكنك قضاء اوقات تسوق رائعة ھنا ، باالضافة الى العدید من ردھات   Pavilion )(وكذلك مركز التسوق بافیلیون  
الطعام ذات االطباق المختلفة والمتنوعة ، والمقاھي ، المعجنات اللذیدة ، مما یجعل تسوقك رائع جداً وسھل ، فیمكنك اخذ قسط 

 .من الراحة وتناول وجبتك واكمال تسوقك في ھذا المركز الرائع 

والذي )  Times Square (كذلك من مراكز التسوق التي تاخذك الیھا الحافلة التابعة للفندق مركز التسوق تایمز سكویر 
یعتبر من مراكز كوااللمبور الجدیرة بالزیارة لما یحتوي من سلع متنوعة واسعار مختلفة في متناول  الجمیع ، فھو یرضي 

 .) انظر الخریطة والصورة ( االذواق باالضافة الى العدید من الخیارات التي تجعلك تجد ما یناسبك منھا 
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وتوفر ھذه الحافلة خدمة الذھاب فقط ، الى االماكن الثالثة المذكورة والتي تعد من اكبر واكثر مراكز،  التسوق شھرة في 
 .كوااللمبور 

 یمكنك العودة باستخدام المترو ، وذلك في حالة كنت على درایة كافیة باستخدامھ ، حیث یمكنك التوقف عند محطة 

) Ampang Park (    وھي بالقرب من فندق اوكوود فقط بعد النزول ینغي علیك المشي قلیال للوصول للفندق ، او العودة
ً على االقدام ان كنت اخترت النزول في ابراج كوااللمبور   .   KLCCسیرا

 

 . لقد وصلنا للنھایة معكم فان كانت رحلتك القادمة الى كوااللمبور ، فختر ظل السندیان رفیق اقامتك 

 

 :للمزید من المعلومات عن شقق فندقیة أوكوود 

 شقق فندقیة أوكوود

Oakwood Hotel & Residence 

 شارع امبانج

 Ampang Parkمحطة 

 

 Oakwood Hotel & Residenceشقق فندقیة أوكوود      

 Pavilionمركز تسوق  

 Time Squareمركز تسوق  
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