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لب احتياجاتمك
خدماتنا وقاعاتناُ ...مع ّدة ل ُت ّ
اخلاصة باجمتاعات
يمتتع الفندق بـ  16غرفة لالجمتاعات والفعال ّي ات ،ويه ُم ع ّدة لتلبية مجيع احتياجاتمك ،بدءًا من الغرف
ّ
ً
ووصوال إىل قاعات الفعال ّي ات الكبرية ،مثل صالة الرفاع لالحتفاالت اليت ت ّت سع لـ  350خشصًا .لذا ،فسيكون
جمالس اإلدارة،
نلب احتياجك لفعال ّي ات العمل مهام اكن جحمها .وسيقوم فريق إعداد األطعمة واملرشوبات لدينا بتوفري
أن
رسورنا
من دوايع
ّ
ّ
املرط بات حسب رغبتمك ،باإلضافة ملختلف أنواع اخلدمات اليت ُت ق ّدم بنا ًء عىل احتياجاتمك احمل ّددة.
• قاعة احتفاالت ت ّت سع ل  600خشص ،مع  3غرف لفعال ّي ات
املجموعات.
•  3غرف لالجمتاعات واملُلتقيات بإضاءة طبيع ّيةُ .م ناسبة
اخلاصة وحفالت
للتدريب ،واجمتاعات الرشاكت ،والفعال ّي ات
ّ
الزواج.
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•  8غرف اجمتاع ملجالس اإلدارة ،ت ّت سع لـ  5إىل  12خشصًا.
• مركز أمعال مفتوح عىل مدار الساعة.
• خط إنرتنت عايل الرسعة.
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مت ّت ع باحلياة
أي
اسمتتع حبياتك ..وكن سعي دًا! يف فندق إنرتكونينينتال رجيينيس البحرين ،فإننا نؤمن بأنه جيب الرتحيب بالضيوف يف ّ
فعال ّية أو احتفال ّ
تعب عن فلسفتنا يف تنظمي وإقامة الفعال ّي ات
بلك حفاوة ،لذا ،فإننا ندعوك أن تشاركنا يف رحلتنا ،اليت ّ
واالجمتاعات.
ِع ش التجربة معنا
ّ
ستغط احتياجاتك بش ٍ
ّ
لك
ممية من اجمتاعاتك وفعال ّي اتك ،مع مجموعتنا من الغرف والقاعات ،واخلدمات اليت
اصنع جتاربًا
ُ
فريد .وسوا َء أكنت ُت ريد إقامة فعالية الستضافة عدد كبري من امل شاركني ،أو مؤمت رًا حمصورًا بفئ ٍة بسيطة ،فإنّ قاعاتنا الـ 16
تنتظر حضورك مع مجيع املُشاركني.
اسمتتع
نقوم بإعداد أفضل التجارب لك ،لتسمتتع إىل أقىص حد وترتك أفضل االنطباعات لضيوفك .ومن خالل قوامئ الطعام املُع ّدة
خص يصًا حسب احتياجك ،وطاوالت الطعام الزاخرة باألطباق الهش ّية ،وفرتات الراحة املليئة باألطباق الصحية ،فإنه مهام اكنت
ّ
احتياجاتك ،سيستطيع فريقنا أن يقوم مساعدتك يف تنفيذ فكرتك.
أهلم من حولك
استفد من موقع الفندق احليوي يف فعال ّي تك القادمة ،واسمتتع ّ
ُ
حيث سيقوم فندق
بلك ما تعرضه املدينة من حولك،
إنرتكونتينينتال رجيينيس البحرين برتتيب التجارب احلرص ّية ،وامللهمة ،وذات املستوى العاملي.
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اإلقامة
يمتتع الفندق بـ  304غرفة للزنالء ،و 4طوابق لغرف وأجنحة لكوب ،و 36جناحًا فاخ رًا .يف فندق إنرتكونتينينتال رجيينيس ،فإننا
رب بأن ُغ رفة الزنيل يه أكرث من جم ّرد ماكنٍ ينا ُم فيه .إهنا ماكنك الخشيص الذي حتصل فيه عىل الراحة بعد عنا ِء يو ٍم
نعت ُ
شاق ،لتستع ّد لليوم القادم أو الفعال ّية القادمة يف جدول أمعالك .وبدءًا من مالءات الرسير اليت نر ّت هبا لك لتخلد إىل النوم ّ
ّ
بلك
ً
ووصوال إىل خدمة الطعام الفاخر للغرف اليت تتوافر عىل مدار الساعة ،وخدمات
راحة ،باإلضافة ألفضل منتجات االستجامم،
مستوى ُم ٍ
رض من اجلودة والعناية بالتفاصيل.
الكونسريج الخشص ّية ،فإننا نأمل بأنك ستجد مجيع خدماتنا عىل
ً
تتضمن مجموعة األجنحة لدينا:
 8أجنحة ديلوكس.
 21جناح لكوب.
 5أجنحة إيليت.
 1جناح امرباطوري.
 1جناح مليك.
تتضم ن:
اخلدمات احلرص ّية ألعضاء نادي إنرتكونتينينتال
ّ
•
•
•
•
•

تامة.
تجسيل الوصول وتجسيل اخلروج خبصوصية ّ
مرطبات خفيفة طوال فرتة الهنار.
جهاز تلفاز  LEDللرتفيه مع مكربات الصوت.
دورات مياه مز ّي نة بالبالط.
جهاز .Nespresso

•
•
•
•
•

وجبة إفطار فاخرة.
خط إنرتنت عايل الرسعة.
خاصة لالجمتاعات.
مساحة
ّ
جم انية يف صالة اسرتاحة نادي إنرتكونتينينتال.
مرشوبات
ّ
مكتبة الكتب يف صالة االسرتاحة.
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املوقع
يقع فندق إنرتكونينينتال رجيينيس البحرين يف قلب منطقة
األمعال والرتفيه يف املدينة ،ويق ّدم الفندق لزنالئه املوقع املثايل
الذي يستطيعون منه استكشاف املنامة من أمجل نواحهيا.
يبعد الفندق دقائق قليلة فقط عن معظم املناطق السياح ّية
التسوق وأماكن احلياة الليل ّية .وهلذا السببُ ،ي عترب
ومجم عات
ّ
ُّ
فندق إنرتكونينينتال رجيينيس البحرين خيارًا مثال ّي ًا للزنالء،
ألغراض العمل والرتفيه عىل ح ٍد سواء.

حياة اإلنرتكونتينينتال
وحدمه حم ّب و السفر يعرفون قمية التجارب احلقيقية ،ووحدمه يدركون بأن روح التجربة هو أكرث ما هيم ،حىت وإن اختلفت
التفاصيل .وبذات الطريقة ،فإن مجيع فنادق إنرتكونتينينتال حتظى ُ
اخلاصة يف الرتحيب بالزنالء واستضافهتم ،ويف
بط رقها
ّ
ذات الوقت ،فهي تق ّدم ُ
ُ
حيث
للنالء ذات الطابع الذي ميكنك أن تشعر به يف أي فندق من فنادق املجموعة يف أرجاء العامل .ذلك
أن مجيع فنادقنا تقدم لك املرافق رفيعة املستوى ،باإلضافة إىل ذات التجربة الفخمة ،وذات املستوى من اخلدمة الذي تشهتر به
املجموعة .وأيمنا ذهبت ،فإن موظفينا ذوي اخلربة والتدريب العايل سيحرصون عىل أن تكون إقامتك عىل أفضل ما ُي رام ،وعىل
أن يرشدوك ألفضل املطامع واملتاجر واملناطق السياحية يف املنطقة أو البلد اليت تزورها.

مرافق الفندق

الوصول إىل الفندق

يمتتع الفندق بـ  304غرفة للزنالء ،مع إطالالت عىل املدينة
وعىل املرفأ ،مكا يق ّدم الفندق للزنالء خدمات األطعمة
واملرشوبات اليت تق ّدمها  6مطامع ممزية ،مبا فهيا مطعم
ليجيندز ستيك هاوس احلاصل عىل العديد من اجلوائز .مكا
أن الفندق يمتتع بـ  16غرفة لالجمتاعات واللقاءات باإلضافة
لصالة الرفاع لالحتفاالت اليت تتيح لمك ال ُف رصة إلقامة
حفالت الزواج واملؤمترات .لذا ،فأي ّا اكنت احتياجاتك املهن ّية أو
الخشص ّية ،فإن ُه يسعدنا أن نساعدك عىل تلبيهتا ،وسيسعدنا
أن نستضيفك بعد عناء يو ٍم طويل يف حوض السباحة
ال ُع لوي ،أو لتحظى خبدمة املساج يف السبا.

يبعد فندقنا حنو  9لكم عن مطار البحرين الدويل ،وستأخذ
مسافة الطريق ما ُي قارب  30-20دقيقة من املطار إىل
الفندق .ويبعد الفندق حوايل  20دقيقة عن شارع امللك فهد،
و  12دقيقة مشيًا من مرفأ البحرين املايل ومركز البحرين
التجاري العاملي.

اخلاصة بـ لكوب إنرتكونتينينتال.
• صالة االسرتاحة
ّ
• ( )3مطامع ( )2صاالت اسرتاحة/حانات ( )1اكفيه.
ُّ
ّ
بتحك حراري اكمل.
بركيت سباحة
•
• خدمات إيقاف الس ّي ارات عىل مدار الساعة ،باإلضافة
خلدمات الكونسريج.
• مركز أمعال.
• نادي حصي وسبا.

