


معلومات عن فندق سينتارا مسقط عامن 
يقع فندق سينتارا مسقط عامن ذو األربع نجوم وسط منطقة غال، وهي منطقة

األعامل التجارية املزدهرة مبسقط حيث الهواء الطلق وبيئة مواتية داخل البلدة

القدمية. يحاط الفندق بعدد من الرشكات الرائدة ومراكز التسوق املميزة. ويقع

الفندق بالقرب من مسجد السلطان قابوس الكبري، ومركز عامن الدويل للمعارض،

ودار األوبرا السلطانية والواجهة البحرية. ميكن للنزالء التنزه حول املنطقة

الخالبة ملشاهدة الحرفيني وهم يؤدون أعاملهم والتعرف عىل الثقافة املحلية،

والتسوق يف سوق مطرح، وهو سوق تقليدي محيل مشهور. تظهر معامل ُعامن

التاريخية واضحة يف الحصون واملباين من حولك، وأيضا يبعد الفندق ١٥

دقيقة فقط بالسيارة من املطار.





اإلقامة

يحتوى الفندق عىل ١٥٢ غرفة وجناحا، كل منها مزودة بنوافذ كبرية تعكس وتظهر 

مناظر شوارع املدينة ومعاملها. متتلك الغرف الفاخرة )ديلوكس( مساحة قدرها ٣٣ 

مرتا مربعا وتحتوى عىل جميع وسائل الراحة واملتعة التي ميكن تخيلها مبا يف ذلك 

خيار غرفه برسير بحجم كبري )كينج( أو غرفة برسيرين. وتتميز غرف النادي )كلوب( 

املمتازة مبزايا من الدرجة األويل، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل صالة الخدمات 

املتميزة يف الطابق العلوي حيث يتم تقديم وجبات الطعام يوميا. توفر أجنحة النادي 

املخصصة لرجال األعامل غرف مريحة للمعيشة ومزايا متعددة، والتي تعترب مثالية 

لألزواج والعائالت الصغرية أو املسافرين من رجال األعامل الذين يرغبون يف املزيد من 

املساحة لالسرتخاء بعد أيام العمل الشاقة.





سواء كنت مسافرا للعمل أو الستكشاف الثقافة العربية العريقة التي تحتضنها هذه 

املدينة الرائعة، فقد تم تصميم الفندق لتلبية احتياجاتك. ويعترب حوض السباحة عىل 

سطح الفندق مكان مثايل لالسرتخاء أو السباحة. مركز اللياقة البدنية مجهز بالكامل 

وبأحدث األجهزة الرياضية للضيوف الذين يرغبون يف الحفاظ عىل لياقتهم. كام يتميز 

الفندق بوجود نادي سبا سينفاري الصحي، الذي يقدم مجموعة متنوعة من والعالجات 

التي يقدمها املعالجني املهرة، باإلضافة إىل منتجات سبا العشبية والتقليدية الفريدة 

من نوعها. وميكن لحراس الفندق تقديم املشورة من أجل التجول السهل يف حال رغبتك 

للقيام بجولة يف املدينة بنفسك، أو رغبتك يف الحصول عىل التوجيهات التي تساعدك عىل 

استكشاف املزيد من املعامل.

وسائل االسرتخاء







تناول الطعام

يتيح لك مطعم أكدينيز، وهو املطعم الرتيك األصيل، إمكانية استكشاف تراث الطهي الغني 

عن طريق تناول املأكوالت والوجبات الخفيفة واملقبالت. كام يقدم املطعم الكباب املشوي 

مع رقائق البطاطس املحمرة واألسامك الطرية الطازجة، ومحشوة عىل نحو مثايل وتم 

شوائها بطريقة أوكاكبايس التقليدية. ميكنك إنهاء وجبتك باختيار القهوة العربية والعاملية 

الفاخرة. يعد مطعم تيبتارا وجهة مثالية لتناول الطعام يف أي وقت عىل مدار اليوم، حيث 

يقدم مجموعة شاملة من الخيارات الدولية، يف حني أن مطعم ذا روف يقدم أجواء .مريحة 

لحفالت الشواء واملناسبات الخاصة. تتوفر خدمة الطعام يف الغرفة عىل مدار الساعة



أماكن االجتامعات



تبلغ مساحة قاعة الوالئم يف الفندق ٢٣٦ مرتا مربعا وهي كبرية مبا يكفي الستيعاب حفالت الكوكتيل حيث تتسع 250 شخصا، أو ٢٢٠ مقعدا عىل طراز املرسح، وهذا إىل جانب باحة

القاعة . ويقدم الفندق أيضا ثالثة أماكن أصغر تشمل قاعة اجتامعات  تصل مساحتهم اىل ٣٩ مرتا مربعا  لالستخدامات كعقد اجتامعات العمل و العروض التقدمية وعقد والندوات.

تحتوي كل غرفة من غرف االجتامعات عىل معدات سمعية وبرصية حديثة وإنرتنت السليك مجاين. توجد قاعة مؤمترات أخرى،

باإلضافة إىل رشفة لطيفة عىل السطح - والتي تعد مثالية للحفالت واملناسبات املسائية مع إطاللة خالبة عىل خليج ُعامن .
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