حقائق

املطاعم

يضم الفندق عدد من املطاعم منها ،مطعم تيبتارا هو مطعم
متميز يقدم الطعام عىل مدار اليوم ،ويقدم أيضا مجموعة
واسعة من املأكوالت العاملية .ويقدم مطعم الفندق املتخصص
أكدنيز أشهى األطعمة الرتكية التقليدية مع الكباب املشوي
املزود برقائق البطاطس املحمرة ،واألسامك الطرية التي تم
طهيها بطريقة أوكاكبايس باإلضافة إىل القهوة العربية والعاملية
الفاخرة .ويعترب مطعم ذا روف املكان املثايل لحفالت الشواء
واملأكوالت البحرية مع خيار تقديم املقبالت ورشاب موكتيلس،
والتي يتم تقدميها يف أجواء مريحة مع مناظر املدينة الخالبة
كام تتوفر خدمة تقديم الطعام يف الغرف

أماكن االجتامعات

يوجد بالفندق قاعة متعددة االستخدام مبساحة إجاملية قدرها
 ٢٣٧مرت مربع ،والتي ميكن أن تستوعب حتى  ٢٥٠ضيف لحفالت
الكوكتيل أو  ٢٢٠شخصا يجلسون عىل غ رار منط املرسح .وهناك أيضا
أربع غرف وباإلضافة إىل ذلك ،يوجد أيضا صغرية ومتوسطة الحجم،
ت رتاوح مساحتها ما بني  ٣٤إىل  ٦٤م رتا مربعا .رشفة عىل السطح
يف الهواء الطلق إلقامة الحفالت املسائية تطل عىل خليج ُع امن.
جميع األماكن مجهزة مبجموعة من املعدات السمعية والبرصية
ومزودة بخدمة إنرتنت السليك مجانية .يبعد مركز عامن الدويل
.للمعارض ما يقرب من  ١٥دقيقة بالسيارة عن موقع الفندق

املوقع

يحاط فندق سينتارا مسقط عامن مبجموعة متنوعة ورائعة
من املعامل السياحية إىل جانب الجامل الطبيعي ال رائع والعمق
التاريخي وتوافر فرص التسوق يف أرقى م راكز التسوق مبا يف
ذلك سوق مطرح ،والذي يعترب خلية من النشاط االجتامعي
العامين ،ودار األوب را السلطانية والتي تقدم العروض الحية
ومنتجع القرم الذي يضم العديد من املتاجر وم راكز التسوق
باإلضافة إىل سهولة الوصول إىل شاطئ البح ر .كام يقع .الفندق
بالقرب من املطار عىل بعد  ١٥دقيقة فقط بالسيارة

اإلقامة

•يضم الفندق  ١٥٢غرفة وجناح كبرية الحجم ،وكال منها
تقدم لك االختيار ما بني رسير فردي بحجم كبري (كينج)
أو رسيرين- .
•تم تصميم الغرف واألجنحة بديكور محايد ويتمم
جامله األضواء الطبيعية القادمة من النوافذ الكبرية- .
•تتميز غرف النادي (كلوب) الفاخرة واملمتازة مبساحة
معيشة مريحة تصل إىل  ٣٣مرت مربع- .
•يتميز جناح نادي رجال األعامل بأنه أكرب حجام ،وجميع
غرف املعيشة يف الجناح منفصلة- .
•ميتلك كل جناح وغرفة جميع وسائل ال راحة والخدمات
لتلبية احتياجات رجال األعامل والسياح عىل حد سواء- .

املرافق والخدمات
•حامم سباحة عىل سطح الفندق
•حامم سباحة لألطفال
•مركز اللياقة البدنية
•نادي سبا سينفاري الصحي
•صالة ممتازة يف الطابق العلوي
•مركز أعامل
* تجهيزات لذوى االحتياجات الخاصة
•غرفة للصالة يف الطابق األول
* تتوفر خدمة مجالسة االطفال عند الطلب
* خدمات الغسيل والتنظيف الجاف للمالبس
* مواقف مجانية للسيارات
•خدمة إنرتنت ال سليك مجانية

يقع فندق سينتارا مسقط عامن يف الحي التجاري بالقرب
من مرتفعات غال ،الذي يجمع بني الثقافة والفن واألنشطة
التجارية ،ويحيط به مختلف املناطق التجارية املميزة وم راكز
التسوق الفاخرة باإلضافة إىل معامل املدينة األساسية مبا يف ذلك
جامع السلطان قابوس األكرب ،ومركز عامن الدويل للمعارض
فضال عن دار األوب را السلطانية مبسقط  .وميكن
الوصول إىل مطار مسقط الدويل يف غضون 15دقيقة

للسكن و األقامة
ملحة مخترصة عن الغرفة

مزايا الغرفة
إنرتنت السليك مجاين

مجفف لشعر

خزنة يف الغرفة

آلة صنع الشاي والقهوة

بار صغري

مشغل اسطوانات

تلفاز بشاشة مسطحة

مكيف هواء يتم التحكم فيه بشكل فردي
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٧

غرفة برسير كبري (كينج)

حوض االستحامم

القدرة عىل استيعاب رسير إضايف

الحد األقىص لألشغال (بالغني +أطفال)

إجاميل مساحة غرفة املعيشة (م)2
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 ٣كبار أو  ٢كبار  +طفل
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٧٢

غرفة برسير كبري (كينج)

•

نوع الغرفة

غرفة ديلوكس

غرفة نادي برمييوم

جناح نادي رجال األعامل

األغذية و املرشوبات
املوقع

ساعات العمل

السعة (باملقاعد)

الطابق األريض

١٠:٣٠ - ٠٦:٣٠
١٥:٠٠-١٢:٠٠
٢٢:٣٠- ١٨:٠٠

٧٠

الطابق األريض

املكان

نوع املأكوالت

تيبتارا

املأكوالت العاملية

٢٤:٠٠- ١٧:٠٠

٤٢

املأكوالت الرتكية

أكدينيز

الطابق التاسع

٢٣:٠٠- ١٧:٠٠

١٠٠

الشواء ،واملأكوالت التايالندية والدولية

ذا روف

متوفر يف جميع غرف النزالء

ساعة 24

-

التايالنديةوالدولية

تقديم الطعام داخل الغرفة

االجتامعات واألحداث
مادبة “ شكل ”U

كباريه ستايل

حفالت كوكتيل

مرسح

قاعة الدراسة

(م) السقف

املساحة
(2مXم)

املساحة الكلية
(2م)

املوقع
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٣
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١١٠

٥٠

٣٠

٣
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١٤٦
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 1قاعة أوركيد

٢٢

-
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٣٥

١٢٠

٣

١٢ x ٧.٥

٩٠

الطابق األول

 2قاعة أوركيد
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-

-

٤٤

٢٢

٣

٧.٤ x ٧.٨

٦٤

الطابق األول

فوكيت قاعة مؤمترات

-

-

-

٣٠
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٣
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٣٩

الطابق األول

هوا هني قاعة أجتامعات

-

-
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٢٥

١٢

٣

٣.٩ x ٨.٧

٣٤

الطابق األول

تشيانغ ماي قاعة اجتامعات

-

-

-

٢٥

١٢

٣

٣.٩ x ٨.٧

٣٤

الطابق األول

قاعة أجتامعات  -ساموي

مركز الحﺠوزات

ﻣﺴﻨﺪم
ﻣﺴﻘﻂ

ﺧﻠﻴﺞ ُﻋامن
ﻓﻤﱪ 18

ﺷﺎرع ﻧﻮ

ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﱄ

ﺷﺎرﻋﺎ

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس اﻟﻜﺒري

هاتف  +66)0( 2101 1234فاكس  +66)0( 2101 1235الربيد االلكرتوﻰﻧ reservations@chr.co.th

ﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻘ

ﻂ اﻟﴪﻳﻊ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺷامل اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﴩﻗﻴﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة

ﻋامن

اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎر

ﻟﺒﻠﺪك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺗﺼﺎل
مكتب املبيعات العاملي
شامل تايالند
جنوب تايالند
أسرتاليا  /نيوزيلندا
كندا
الصني
فرنسا
أملانيا /النمسا  /سويرسا
هونج كونج
الهند
إندونيسيا
اليابان
كوريا
ماليزيا
الﴩق األوسط
ا لفلبني
روسيا
الدول االسكندينافية  /فنلندا
سنغافورة
جنوب أفريقيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
فيتنا م

sales@chr.co.th
rsocnx@chr.co.th
rsohkt@chr.co.th
rsohkt@chr.co.th
rsoca@chr.co.th
rsocn@chr.co.th
rsofr@chr.co.th
rsode@chr.co.th
rsohk@chr.co.th
rsoin@chr.co.th
rsojkt@chr.co.th
rsojp@chr.co.th
rsokr@chr.co.th
rsomy@chr.co.th
rsodxb@chr.co.th
rsoph@chr.co.th
rsoru@chr.co.th
rsonordic@chr.co.th
rsosin@chr.co.th
rsoza@chr.co.th
rsouk@chr.co.th
rsous@chr.co.th
rsovn@chr.co.th

لمزيد من المعلومات وبيانات االتصال يرجى زيارة موقعنا االلكترونى centarahotelsresorts.com :

فندق سينتارا مسقﻂ عامن

ص.ب  ٣٥٦٤الرمز الربيدي  , ١١٢مبنى رقم  , ٣٥٢طريق رقم  , ٥٠٠٣بلوك رقم  , ٢٥٠مرتفعات غال ،املرحلة االوىل ،والية بورش ،مسقط ،سلطنة
عامن
هاتف ٠٠٩٦٨٢٤٢٣٦٦٠٠

فاكس ٠٠٩٦٨٢٤٢٢٢٥٨٨

الربيد اإللكرتوين cmo@chr.co.th
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