
                   Berjaya Times Square Hotelفندق برجایا تایمز سكویر 

في قلب كوااللمبور یقبع برجایا مرحب بالنزالء بود ،  اسم رائد في عالم الفندقة وذائع الصیت بموقعھ االستراتیجي ،  الذي 
 .یجعلك تستمتع بمشاھدة كوااللمبور عن قرب 

طابق سوف نعود  14یقع فندق برجایا  في قلب كوااللمبور ،  ویتكون من برجین توأمین یفصل بینھم سوق كبیر ، یتكون من 
 .لذكره الحقا  ، بعد ان نذكر ممیزات ھذا الفندق والخدمات التي یقدمھا 

في صالة استقبال تزدحم بالمقیمین بھ ، یستقبلك الفندق حیث إطاللھ رائدة في قلب المدینة ، وبزاویا متناغمة ومتناسقة تم 
 .تصمیم ،  صالة االستقبال لتكون اكثر عملیة وجاذبیة 
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 فندق برجایا تایمز سكویر



یطمع االغلبیھ في اقتناص الفرصة ،  واالقامة في برجایا 
خاصة العائالت العربیة ، وذلك كون برجایا یوفر علیھم 

الكثیر من العناء ، في الوصول الى مراكز التسوق 
 .المعروفة في كوااللمبور 

 .ویستقبل الموظفین النزالء بابتسامة ترحیب  

غرف برجایا ھي منزلك الذي تركتھ ، فوجدتھ  قد وصل 
قبلك ، ربما تستغرب من ھذه الكلمات ، ولكن غرف 
برجایا تضفي الكثیر من لمسات ،  الود العائلي فھي 

فسیحة جدا ومناسبة ، كثیرا للعائالت الكبیرة وخاصة 
ذات االطفال ، فھي تتیح للكل االستمتاع بخصوصیتة 

 .بطریقة مریحة جدا 
 

في بدایة بھو الغرفة مطبخ صغیر،  یضم صانعة القھوة 
والشاي وثالجة صغیرة ، باالضافة لصنبور المیاه 

 .الخاص بھذا القسم 
 

وما ان تتوغل الى الداخل قلیال حتى تشاھد صالة كبیرة جدا،  تضم طاولة طعام متوسطة باالضافة الى اریكة ، بجودة عالیة 
 .تمكنك من الجلوس لمشاھدة التلفاز 

اما النافذة فانھا تطل على إطالالت مختلفة من اطالالت مدینة كوااللمبور ، من ضمن االطالالت ابراج كوااللمبور الشھیرة 
KLCC   اما الغرفة فھي   واسعة جدا  بتصمیم جذاب ومتناسق ، وخشب بلون القھوة یتوسطھا سریر مریح وخزانة  ،

 .للمالبس واالشیاء المھمة 
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باالضافة الى نافذة اخرى مطلة على اطالالت 
حیھ لمدینة كوااللمبور ،  یمكنك االستمتاع 

بالوقت في برجایا حتى من خالل النافذة حیث 
یمكنك االستمتاع ، بمزید من الوقت في رحاب 

 .إطالالت كوااللمبور 

 

یوفر الفندق االشیاء االساسیة للنزالء ،   یوفر 
مجفف شعر بجودة عالیة ، ومكواة المالبس  

،مجانیة   ) واي فاي (  Wi-Fiباالضافة لخدمة 
وغرفة ) بانیو ( كما یوجد حوض استحمام 

 .دوش وتوالیت منفصل 

 
كذلك یوفر لنزالئھ لمزید من االسترخاء حمام 

سباحة بتصمیم مثیر وجذاب ، ھنا یمكنك 
االستمتاع بوقتك وممارستھ ھوایتك المفضلة 

كما یمكن للسیدات المحجبات كذلك االستمتاع بھذه اللحظات ، بمالبس السباحة الشرعیة 
وتضفي الكثیر من  العاب االطفال بالقرب من حمام السباحة اوقات رائعة لالسرة ،  ویحیط 

بحمام السباحة دیكورات جذابة تزید من جمالیة المكان ، وال یزال بین طیات ھذا الفندق الراقي 
المزید من الخدمات حیث یوفر سونا لالسترخاء باالضافة الى سبا ، مع برجایا االوقات تمضي 

سریعا من ناحیة خدماتھ الممیزة ، ومن ناحیة أخرى موقعة االستراتیجي الذي یطمع  الكثیر 
 .لالقامة بھ 
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جمیع الغرف  لدیھا اتجاه 
 القبلة  في  سقف الغرفة  
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االفطار المجاني الذي یقدمة برجایا ھو عبارة عن بوفیھ ، یضم العدید من االطباق المختلفة التي تتناسب ، مع كافة االذواق 
 )  .  Big Apple -  14الطابق  ( ویقدم االفطار في 

من االشیاء التي البد من تسلیط الضوء علیھا ، ھو مدى قرب فندق برجایا من اماكن التسوق الكبرى ، فیمكنك بمجرد االقامة 
الوصول مباشرة إلى مول برجایا تایمز سكویر،  وھو في اسفل الفندق مباشرة ال یتوجب علیك االعتماد على اي وسیلة ، من 

طابق ، من بینھا طابق یضم اكبر مدینة مالھي مغلقة في آسیا ، وھذا المكان مناسب   14وسائل المواصالت وھو یتكون من 
 .جدا للكبار والطغار على السواء 
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   Big Appleمطعم   



من مراكز التسوق الكبرى الواقعة بالقرب من فندق برجایا بافیلیون ، وھو من المراكز الكبري التي تضم العدید من الماركات 
العالمیة ، والمطاعم الراقیة  باالضافة للمعجنات ذات الجودة العالیة ، كذلك من المراكز القریبة من الفندق كل من فھرنھایت 

 .، ویضم بالقرب منھ العدید من المطاعم العربیة  والصیدلیات  KLCCولویات بالزا وكذلك شارع العرب وبتروناس 

فانت باالقامة في فندق برجایا ضمنت العدید من مراكز التسوق ، دون عناء یذكر فیمكنك السیر الیھا على االقدام ، ولن تشعر 
 .بمرور الوقت الن كل ما یحیط بالفندق ، عبارة عن مراكز ومطاعم وغیر ذلك مما ذكرنا 

 .دقیقة  45ویبعد فندق برجایا عن مطار كوااللمبور حوالي ساعة او 

 .للذھاب للعدید من مراكز التسوق وھو یقع مقابل الفندق المذكور  )   Imbiمحطة  ( یمكنك استخدام المونوریل و 

 .   KL Sentralیمكنك الذھاب مباشرة إلى محطة    Imbiمن محطة  
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 5الطابق   -تایمز سكویر مدینة المالھي  

 HERO في الطابق االرضي تایمز سكویر یوجد ، سوبر ماركت 
وھو شامل بكل المقاییس حیث یضم العدید ، من السلع ذات الجودة 

 .العالیة ،  باالضافة الى العدید من المطاعم والمقاھي 
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یعتبر فندق برجایا مدینة متكاملة من كل النواحي ،  حیث یمكنك االستمتاع  
باوقات تسوق منقطعة النظیر ، والعودة للفندق مباشرة وھذا ما یجعلھ 

 .ضمن ،  االختیارات االولى للمسافرین الى كوااللمبور 

فندق برجایا من الفنادق المرغوبھ في كوااللمبور ،  خاصة لعشاق  
التسوق والمسافرین ذوي الرحالت القصیرة ، جدا فھو یقدم لھم ساعات 

 .مختصرة ، للتسوق لموقعھ االستراتیجي 
 

لقد وصلنا للختام بعد ان اخذناكم من خالل سطورنا ، الى داخل فندق برجایا 
 . وخارجھ نتمنى لكم اقامھ طیبة ورحلة سعیدة 

 

 :للمزید من المعلومات عن فندق برجایا تایمز سكویر 

 Times Squareمركز تسوق  

 Pavilionمركز تسوق  

 فندق برجایا تایمز سكویر 
Berjaya Times Square Hotel 

      Berjaya Times Square Hotelفندق برجایا تایمز سكویر  

 برجا بتروناس التوأم
KLCC 
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https://www.berjayahotel.com/kualalumpur

