
 الفندق عن معلومات
 سویس كراند ھوتیل :العقار اسم

 المدینة وسط في نجوم 5 فندقالعقار:  نوع

 44001بیرمام  شقالوة العراق.اربیل.شارع العنوان:

 0096475044000ھاتف :

 009647504400044فاكس :

 www.hotelgrandswiss.com : الموقع 

info@hotelgrandswiss.com  البریداإللكتروني :

  2011تاح :تاالف سنة

 غرفة بریمیر 1,  األعمال لرجال غرف 6،  لوكسیدغرفة  30فخمة،  غرفة 19عددالغرف : 

 57 الفندق غرف مجموع

 متر مربع 125  -47الغرف:  مساحة

  سلسلة : دارین بالزاال

 بھا: اإلنجلیزیة،التركیة،األلمانیة،العربیة،الكردیة، المتحدث اللغات

 44001بیرمام   شقالوة. الطول : أربیل،شارع العرض / خط خط :الموقع

 كم 35الدولي  أربیل المطارات : مطار

كم           32: اربیل آخر مدینة مركز

 كم3العامة  بیرمامى مستشفى : مستشف أقرب

 كم 32الدولي : زین مستشفى 

 متري 100الحافالت  النقل : محطة مرافق

 حي في مفتوحة األجرة سیارات محطة ساعة 24أجرة :  سیارة

 فیزا بطاقة كارد، ماستر الدفع: نقدا، طرق

   مقبولة األلیفة: غیر الحیوانات

http://www.hotelgrandswiss.com/
mailto:info@hotelgrandswiss.com


 
 فولت 110/220الكھربائي:  التیار

 المدخنین لغیر مناطق

 : نعم الرفع

 

 فخمة : غرفة

 47 M2 . أسرة " الفرنسیة " أو " التوأم "  مكیفة غرفة 

 ومینیبار،والشاي للعمل ومكتب وخزنة مسطحة بشاشة تلفزیون وجھاز أریكة مع للجلوس مساحة خشبیة،ویوفرة بأرضی مزودة
 النطاق واسعة الحمام ومرافق كبیر استحمام المطر،حوض دش في المشي حمام ،ویشمل القھوة ومحطة مجاني

 دیلوكس : غرفة

 79 M2 .  التوأم " ، الفرنسیة " أو " أسرة 

 مسطحة بشاشة تلفزیون جھاز أریكة،وھما مع صغیرة جلوس منطقة أنیق . یوفر دیكور الھواء مكیفة فسیحة غرفة ھذا،و ویتمیز
 كبیر استحمام المطر،حوض دش مقصورة یضم القھوة،وحمام ومحطة مجاني ومینیبار،والشاي للعمل مكتب و ومینیبار،خزنة

 . واسعة الحمام ومرافق

 األعمال: رجال غرفة

 109 M2 مسطحة،ومنطقة بشاشة تلفزیون جھاز مع واسعة جلوس منطقة على المكیف جدا،الجناح الفاخرة،واسعة ھذه 
 مسطحة بشاشة تلفزیون مع نوم غرفة ویشمل محطة، والقھوة والشاي وخزینة بالكامل مجھز ومینیبار الطعام، لتناول منفصلة

 .النطاق واسعة الحمام ومرافق كبیر استحمام المطر،وحوض في المشي دش حمام المالبس . یتضمن خلع غرفة في ،والمشي

  : غرفة بریمیر.

 بشاشة تلفزیون جھاز وھما أریكة، مع صغیرة جلوس منطقة أنیق . ویوفر ر بدیكو والمكیفة الفسیحة الغرفة ھذه M2 125یضم 
 كبیر استحمام المطر،حوض دش وحجرة حمام غرفة ویشمل محطة، والقھوة الشاي ،ویشمل بالكامل مجھز ومینیبار مسطحة
 .النطاق واسعة الحمام ومرافق

 

 میزات الغرف

 ،مینیبار،غالیة،الشاي الغرفة في معبأة میاه غرفة، لكل فردیة ھواءلا الحریق،مكیف إنذار ،ونظام اإللكترونیة باب قفل
 المطر،منشفة الحمام،دش في فضائیة،ھاتف قنوات مع تلفزیون قنوات اللغات متعدد عمل،تلفزیون وسائد،مكتب والقھوة،وقائمة

 المحمول للكمبیوتر ،خزنة LCD القطن والنعال الحمام أدفأ،رداء

 
 
 



 
AMENITIES 

 وسادة القائمة الخدمات تنظیف یومي إفطار بوفیھ االستقبال ساعة 24مجانا : 

  .أنحاء جمیع في العریض النطاق إنترنت اتصال والالسلكیة السلكیة البدنیة،وإمكانیة اللیاقة ومركز ساونا

 : بمرتب

 التحویالت من وغیرھا مطار السیارات، ،تأجیر الفاكس، عمولة) الھاتف،و 5والغسیل،تغییر (بسبب ٪  الجاف التنظیف 

 

 األطعمة و األشربة

 ویشمل المفتوح اإلفطار بوفیھ

 مطاعم العمل ساعات خدمات
 ( أیام األسبوع)  10:30 ىحت 7:00 إفطار بوفیھ مفتوح

 ) (عطلة نھایة األسبوع 11:00 ىحت  7:00
 لونج إفطار

 . الفندق في ھوریستورانت في اإلفطار وجبة تقدیم یتم من خدمة خدمات أطعمة أخرى : *

 

 الحجز إلغاءسیاسة  و الحجز

 12:00 : المغادرة تاریخ

 14:00 الوصول: تاریخ 

 )الغرفة في األطفال 2األقصى  مجانا . (الحد عاما 1عن  الیقل الكبار مع البقاء 10إلى  0 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال

 3لشخص  باعتبارھا . OFF ٪ 50بنسبة  الكبار إقامة األقل على 1مع  البقاء 12إلى  10بین  أعمارھم تتراوح الذین األطفال

 )إضافیة ممكن (رسوم ھو إضافي سریر

 والودائع الحجز ضمان

 حساب في تودع أن یجب اإلجمالي المبلغ الزوار،أو قبل من والمرسلة شغل من البد اإللكتروني النظام نموذج إما الحجز لضمان
 .الفندق في مصرفي

 الحضور،وستحمل عدم حالة أوفي یكن لم مجانا. إن تاریخ في ) لیسجل 02:00حتى  أیام (آخر 3قبل  الحجز إلغاء یمكن:  لغاءاإل
 . واحدة لیلة

 الحضور " أو ل " عدم المستردة المبالغ أي إعطاء استثناءات . یتم 1لفورموال  ا مثل واألحداث والمؤتمرات التجاریة المعارض
 الوصول قبل أیام 3اسطنبول )  (توقیت 14:00بعد  اإللغاء

 
 
 


