
 Mandarin Oriental Hotel - KLكوااللمبور              -فندق ماندارین أورینتال   
 

فندق ممیز بكل المعاییر اخذ الكثیر من شھادات التقدیر ، لخدماتھ الممیزة وكان لھ النصیب االكبر ، كاجود فندق لالطباق  
 .الطعام المختلفة والمتنوعة 

باالضافة لموقعة االستراتیجي الذي اضاف الیھ الشيء الكثیر ، الفندق الذي سوف نسلط علیھ الضوء ھو فندق ماندارین 
 .اورینتال 

جمیع السیاح الذین یقصدون السیاحة الى مالیزیا ، اكثر ھاجسھم مشاھدة ابراج كوااللمبور ، وقضاء اوقات ممیزة واوقات 
 . تسویقیة فریدة وذات جودة عالیة 

نجوم ، بكل المعاییر والخدمات  5في موقع استراتیجي بین برجي كوااللمبور ، یقع فندق ماندارین اورینتال فندق من فئھ 
 . الفندقیة حیث یعتبر من افضل الفنادق للفئھ المذكورة في كوااللمبور 
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 كوااللمبور -فندق ماندارین أورینتال 



فھو یبعد عن برجي كوااللمبور   
امتار تقریبا ، وكذلك  5فقط 

بالنسبة  لمول سواریا الخاص 
 . بھ 

بھو الفندق بھو سلطاني 
فالمرمر یطغي على جوانب 

الفندق ، بتصمیم جذاب والوان 
 .متناغمة ولمسات متزنھ 

 

االستقبال من اجمل ما یكون 
وتعلو المستقبلین ابتسامة نقاء 

للضیوف ، وفي اركان البھو 
تصامیم توحي لك بمدى  جمال 

ھذا المكان ، بطریقة او باخرى سوف تجد نفسك تبحر بالنظر في دیكورات المكان ، فھو مثل القصور التاریخیة تحت 
 . مسمى فندق 

موظفي االستقبال صدور رحبھ ووجوه بشوشة وتقدیم المساعدة الى اقصى حد ممكن ، ھذه بدایة اشعة  ماندارین اورینتال  
 .سلسلة من التعامالت الممیزة للنزالء والضیوف 

 

وتتمیز غرف ماندارین بحتوائھا على حمامات زجاجیة فاخرة  من المرمر ، باالضافة لمستلزمات االستحمام وحوض 
ودوش منفصل ، كما یوفر الفندق باالضافة الى االشیاء الرئیسیة والضروریة ، صانعة الشاي والقھوة ) بانیو ( استحمام 

 .وخزانھ للمالبس واخرى لالشیاء الثمینة والمھمة وتلفاز بشاشة مسطحة باالضافة لمجفف الشعر 
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وتتمیز غرف ماندارین جمیعھا   
باطالالتھا الرائعة والفریدة ، 

حیث تنقسم اطالالت الغرف ما 
بین إطاللھ على ابراج كوااللمبور 

وھي إطاللھ ساحرة تحبس 
االنفاس وبالذات في المساء ، 
واالطاللھ االخرى على حدیقة 

الفندق اما االطاللھ الثالثة  على 
المدینة وشوارعھا وھي إطاللھ  
حیة وممیزه ، لمشاھدة شوارع 

كوااللمبور والمدینة بصورة 
 .بانورامیة ممیزة 

 

باالضافة الى سبا وساونا ، خدمات تجعل ) نادي صحي ( ویضم الفندق جیم 
Wi-Fiالنزالء اكثر استمتاع باوقاتھم ، باالضافة لذلك یوفر الفندق خدمة 

 .بسرعة عالیة )  واي فاي ( 
 

في الطابق الثالث یضم الفندق حمام سباحة بتصمیم رائع جدا ، واخر لالطفال 
ھنا یمكنك قضاء اوقات عائلیة ممیزة ، ویقدم البار الموجود بالقرب من 

حمام السباحة المشروبات المختلفة ، باالضافة الى المقبالت وبعض 
 .الماكوالت البحریة وغیر ذلك
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كل ھذا لیسعد النزالء باالقامة   
واالوقات الراقیة ، التي یقتنصھا 

البعض بین احضان الماء في 
 .  حمام السباحة 

ویضم الفندق باالضافة الى كل 
ھذا  للعائالت من ذوي االطفال ، 

نادي لرعایة االطفال فیمكن 
للعائلة االطمئنان على اطفالھم ، 

في اوقات الذھاب للتسوق وما 
 .شابھ ذلك 

ویوفر فندق ماندارین جمیع 
وسائل الترفیة لنزالئھ ، حیث 

یعتبر خدمة النزالء وارضائھم 
ھو الھدف االول ، وعلى العاملین في الفندق توفیر ذلك 

 . بصدر رحب وابتسامة صفاء 

نجوم في حین تقییم  7ویقییم الطعام في فندق ماندارین 
نجوم ، لذلك یعتبر ماندارین من الفنادق  5الفندق 

الحصریة للطعام واالطباق المختلفة والممیزة في مالیزیا 
 .كوااللمبور 

كما یوفر الفندق مجموعة متنوعة من الماكوالت 
، والماكوالت المحلیة والعالمیة ) الصینیة (الكانتونیة 

 .وبجودة عالیة ومھارة فائقة في الطھي 
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ومن النقاط التي البد من ذكرھا للضیوف الكرام ، الراغبین باالنضمام الى عالم ماندارین ، بان علیھم عند الحجز طلب   
 .االقامة شامل لوجبة االفطار او بدون الوجبة المذكورة ، یجب توضیح ذلك عند الحجز 

،    KLCCدقیقة ، باالضافة الى قربھ من محطة المترو   45من ممیزات ماندارین االخرى انھ یبعد عن المطار حوالي 
كما انھ ممیز لعشاق التسوق لقربھ من ابراج كوااللمبور ومول سواریا ، والذي یمكنك الذھاب الیھ من خالل الفندق 

مباشرة فھو مركز شامل  حیث یمكنك العثور على اغلب الماركات العالمیة ،  باالضافة للمطاعم والمقاھي ومحل سوبر 
ماركت كبیر والعدید العدید من السلع الممیزة،  وكذلك مركز بافلیون وجمیع المراكز المذكورة ھي من اجود مراكز التسوق 

 .باالضافة الى تنوع سلعھا وجودتھا العالیة 
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ان كنت تبحث عن الفخامة والرفاھیة في قلب 
كوااللمبور فان فندق ماندارین اورینتال ھو مطلبك 

 .االكید   فجعلھ ضمن اختیاراتك االولى 
 

اجعل سفرك سھالً وممتعاً مع ماندارین اورینتال 
 .كوااللمبور 

 
 :للمزید من المعلومات عن فندق ماندارین أورینتال 

 فندق ماندارین أورینتال

 Mandarin Oriental Hotel 

 KLCCمحطة 

 

 Mandarin Oriental Hotel - KLكوااللمبور              -فندق ماندارین أورینتال  

 Pavilionمركز تسوق  

 Time Squareمركز تسوق  

 - KLCCبرجا  بتروناس التوأم 
 Suriaمركز تسوق  
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https://www.mandarinoriental.com/kuala-lumpur/petrona-towers/luxury-hotel?htl=MOKUL&eng=google&src=local

