
 Impiana Hotelفندق امبیانا               
 

حكایة من حكایات كوااللمبور التي تستحق السرد فندق امبیانا ، حیث تستقبل برائحة الزھور ویتراءى  لك العدید منھا ، حیث 
تنعش المكان وتزید من جمالھ ، وكانك دخلت حدیقة غناء  وھو بالفعل كذلك لما یوفره من خدمات ، ولموقعھ االستراتیجي 

 .الممیز  والذي یطمع فیھ الكثیر من المسافرین ، فھو في قلب ضجیج كوااللمبور 
 

امبیانا ھو معزوفة بیانو فریدة تتراقص  الرضاء النزالء بھ ، فكل نغمة من نغماتھ تعطیك فرصة جدیدة لالستمتاع بالمكان 
 .واالسترخاء فیھ 

 

 .یتصدر بھو ھذا المكان في نقطة جذابة بیانو ، سوف نعزف على مفاتیحة البیضاء لسرد ممیزات ھذا الفندق وخدماتھ الراقیة 
 

ھل تعشق التفاح االخضر ورائحتھ الفواحة ، ان كنت كذلك فان العالمة الفارقة للفندق ھي التفاح االخضر حیث جعل المكان 
 .كحقل من االسترخاء وایقونھ للجمال المشبع باالناقة 

 

 فندق     امبیانا
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) غرفتك ( عند عبورك البھو وذھبك ألى عالمك الخاص   
فان امبیانا كان لھ موعد رائع مع الذوق الرفیع ، سوف 

 ترتاح نفسك من نظرتك االولى لھذا العالم الراقي ،
 

یوفر الفندق جمیع االدوات الخاصة ، التي من الممكن ان  
ینساھا احدنا لظروف ما ، سواء العجلة  او الخوف من 
الوزن الزائد او االعتماد على شخص اخر ، في الرحلة 

 .الحضارھا  ویفاجأ  بان المعتمد علیھ قد نسى 

 

دائما من االشیاء المھمة اال )  االستشوار(مجفف الشعر 
انھ في نفس الوقت من االشیاء الثقیلة ، فان كان ھذا االمر 

یقلقك فارح نفسك حیث یوفر الفندق مجفف شعر بجودة 
 .عالیة 

 

 

االشیاء الضروریة للحیاة الیومیة واالستخدامات الشخصیة 
، حرص الفندق على توفیرھا جمیعاً ، فكل ما علیك ھو 

 .وضع ھذا الفندق من ضمن اختیاراتك االولى 

 

كل ما یقدمة فندق امبیانا ھو عبارة عن ھدیة لالسترخاء 
واالستمتاع بالوقت للنزالء ، دون القلق بشان المستلزمات 

 .الضروریة فھو یقوم بھذا 



 

ً كنت من عشاق السباحة او  ان حمام السباحة الذي یضمھ ھذا الفندق ذو تصمیم جذاب ، ھنا یمكنك اخذ قسط من الراحة سواء
العكس حیث یمكنك الجلوس بالقرب من 

حمام السباحة واالستمتاع برؤیة المیاه ، 
الرائعة او الجلوس لقراءة كتابك المفضل ، 

فان ھذه اللحظات تبقي ساكنة في الذاكرة 
وملیئھ بالمكان ، كما یمكن للسیدات 

بمالبس السباحة ( المحجبات السباحة 
 ) .الشرعیة 

 

جمیع الغرف  لدیھا اتجاه 
 القبلة  في  سقف الغرفة  

اللوحات الفنیة الراقیة التي تزین جدران ھذا الفندق  الشارع بینانج
 .ھي نبض لروح فنیة عالیة 

ربما كان شارع بینانج  محظوظاً بوقوع ھذا الفندق 
الممیز بھ ، في موقع استراتیجي یعج بالحیاة ، 

 . یتربع ھذا الفندق ویصافح النزالء بالترحیب 
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)  كیبل ( بالنسبة للكھرباء فانك لن تحتاج لقابس 
اضافي ، فیمكنك استخدامھا بكل سھولة ویسر 

 .لجمیع االستخدامات 

جمیع الغرف  لدیھا معدات 
 مكواة المالبس

تضم الغرفة خزانة للمالبس باالضافة لخزانة لالشیاء الثمینة واالوراق المالیة ، باالضافة   
 .لصانعة  الشاي والقھوة 

كذلك المكواة من االشیاء الضروریة وھي موفرة  في فندق امبیانا ، فال تقلق بھذا الشان واحضر 
 .ما شاءت من مالبسك 

 ماذا عن الطعام في وسط زحمة الممیزات لھذا الفندق ؟؟؟

ً ، فھو یقدم اطباقاً رائعة ومتنوعة في  امبیانا فندق شامل وراقي باالضافة الى كونھ جذاب جدا
وجباتھ ، ال ننصحك بتفویت وجبة الفطور المجانیة ، والتي تضم العدید من االطباق اللذیذة ، فان 

 .الفندق المذكور یھتم بالنزالء ویقدم لھم افضل ما لدیھ 
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 .مجانیة )  واي فاي (    Wi - Fiھذا المكان الرائع یوفر لك التواصل مع اصدقائك واھلك ، حیث یوفر لك الفندق خدمة   

 .لیس ھناك شك بان ھذه الممیزات تجعل فندق امبیانا من ضمن الفنادق المرشحة لالقامة في كوااللمبور  

من الخدمات االخرى التي یقدمھا الفندق االسبا ، فان كنت في حالة قلق او شعرت بانك في حاجة الى مزید من االسترخاء ، 
 .فیمكنك ترك العنان لنفسك واغراقھا بجلسة سبا ، تعید لك توازنك واالسترخاء الكامل بداخلك 

 .سوف تستمتع بیومك بعد رحلة مضنیة حیث یحتضنك سریرك، المریح ویزیل ما تعمق في جسدك من ارھاق وتعب طوال الرحلة 

اذا كنت من عشق االسترخاء في غرفتك، فقد وفر لك فندق امبیانا كرسي االسترخاء، لیجعلھ تحت خدمتك في اي وقت شئت، 
 .ویمكنك قضاء اوقاتك في احضانة 

ربما تحتاج لمكتب الستخدام الكمبیوتر المحمول الخاص بك،  او ان كنت من عشاق القراءة فانك سوف تطمع بوجود،  مكتب 
یساعدك  على الجلوس وامضاء الكثیر من الوقت ، ربما یخطر لك كتابة بعض السطور في مذكرتك الخاصة ، عن المكان 

 .والحالة التي انت فیھا بعد توفیقك في اختیار المكان المناسب 

 .ان فندق امبیانا لم یغفل عن ھذه النقطة حیث وفر مكتب كبیر یمكنك استخدامھ فیما اردت من ھوایتك المكتبیة 

SWASANA       SPA 
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فان   KLCCربما اكثر االشیاء التي یطمع الیھا الزائر إلى كوااللمبور  ، ھو العثور على فندق بالقرب من مركز التسوق  
كان ھذا كل ھمك،  فاننا سوف نفاجئك بھذا الفندق الراقي امبیانا ، لیس فقط ممیز وفرید من نوعھ وجذاب في اطاللتھ ،  بل  

توصلك مباشرة الى اكواریوم  ،  یوفر االروع من ذلك للمقیمین بھ ، حیث یوجد ممرات مشاه مكیفھ بنیت خصیصا للفندق 
ھذا الطریق المختصر یمكنك سلكھ من   KLCCومن خالل نفق  ممتد من االكواریوم یمكنك الوصول الى ابراج كوااللمبور 

A3  10صباحاً ، الى الساعة  7في الفندق ، من الساعة  ً  . مساء

المفتاح االلكتروني لغرفتك من االشیاء المھمة ، التي یجب علیك االنتباه الیھا ، فیجب ان یكون دائما معك حیث ال یمكنك 
 .الصعود الى غرفتك بدونھ 

ما یثیرك فعال ھو اطاللة الغرفة على قلب  كوااللمبور ، فانت تشاھد بوستر ال مناظر حیة واقعیة ، ھذا الشيء  ربما  جعلك 
 .تخصص المزید من وقتك في مشاھدة ھذا المنظر واالسترخاء لساعات  في تامل ھذا االطاللة الرائعة 

 .داخل ممرات مكیفھ KLCC یمكن المشي إلى  3Aمن المستوى 
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 .یضم الفندق غرفة للمدخنین ، وكذلك مقھي  

یتمیز موظفون امبیانا بالروح الودودة العالیة التي تسھل علیك 
 .الكثیر من االمور في انھاء اجراءاتك 

نعم لقد استمتعنا بالعزف على مفاتیح البیانو وعذوبة الحانھ ، 
 . فالیعزف المسافرون الحانھم  باالقامة بین احضانھ 

 

نوصي بھ للمسافرین الذویقة والذین یریدون االستمتاع 
 . باوقاتھم ، ومعانقة االطالالت الراقیة 
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بالنسبة لالشیاء دقیقة الخصوصیة لالستعمال   
الشخصي فھي متوفره جمیعھا ،  وھذا 

التوضیح للمسافرین الجدد الذین انضموا إلینا ، 
لكي یزول القلق لدیھم بخصوص العدید من 

االشیاء التي ربما تاخذ حیز في حقائبھم  دون 
 .  داعي او ضرورة 

 

  KLCCوسط المدینة بالقرب من : الموقع 
 راقي وانیق : المستوى 
 ال تضاھى : الخدمات 

 .رائعة تبقي عالقة في الذاكرة : االقامة 

 
 :للمزید من المعلومات عن فندق امبیانا 

 Times Squareمركز تسوق  

 Pavilionمركز تسوق  

 فندق امبیانا

Impiana Hotel  

 Impiana KLCC Hotel فندق امبیانا           

 شارع بینانج
Jalan Pinang 
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http://kualalumpurhotels.impiana.com.my/

