أورالندو ،فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية

مناظر خالبة.
وفندق يدخل
البهجة على قلبك.

قضاء عطالت فاخرة وممتعة ليس باألمر الغريب في فندق  .Rosen Shingle Creekفقد صممناه إلرضائك
بكل الطرق الممكنة ،وبما أن فندقنا يعتبر من الفنادق الفريدة من نوعها فسنضمن لك االستمتاع بتجارب
رائعة بجانب توفير رفاهية ال مثيل لها .فميزات فندق  Rosen Shingle Creekال تحصى ،بدء ًا من غرف النزالء
الفاخرة والمطاعم ذات المستوى العالمي فضال ً عن األماكن الخالبة الرائعة ،ليكون بذلك أكثر فنادق أورالندو
إلهامًا الحاصلة على تقييم  .AAA Four Diamondيقع الفندق على طريق ،Universal Boulevardعلى بُعد
 10دقائق من مطار أورالندو الدولي ودقائق من SeaWorld Orlando
وUniversal Orlando

®

®

(مدينة ترفيهية وحديقة حيوان)

(مدينة مالهي يونيفرسال أورالندو) ومنطقة الترفيه  .International Driveكما يقع

على مقربة من عدة مناطق جذب مشهورة ،وعلى بُعد  50دقيقة من مطار أورالندو سانفورد الدولي.

إلى المطار

9939 Universal Blvd | Orlando Florida 32819 USA | 866.996.9939 | 407.996.9939
Tania McCall | TMcCall@RosenHotels.com | 407.996.3143 | Fax 407.996.9935

ORLANDO FLORIDA USA
غرف النزالء
• 1501غرفة وجناح فاخر لغير المدخنين ( 436قدم مربع 40.51/م) •إطالالت رائعة
على مجموعة من مالعب الجولف وحمامات السباحة أو مناظر من المدينة •أسرة
فاخرة (سرير واحد مقاس كبير أو  2مقاس صغير) فضال ً عن مفروشات ووسادات
رائعة التصميم وستائر إظالم •خدمة ترتيب الغرف (حسب الطلب)؛ كما تتوفر أسرة
أطفال وأسرة متحركة* •حمّام/أحواض استحمام،ومجفف شعر ،ومنطقة
منفصلة الستخدام مستحضرات التجميل ،مستلزمات العناية الشخصية األساسية
ومعاطف نوم •شاشات مسطحة بحجم  40بوصة مع توفير األفالم واأللعاب عند
الطلب ،راديو/قاعدة لتثبيت الكمبيوتر المحمول طراز • ،iHomeثالجة صغيرة
الحجم ،وماكينة لتحضير القهوة ،تقديم الطعام في الغرف على مدار  24ساعة*
ً
طبقا لمعايير القانون األمريكي لذوي اإلعاقة
• 75غرفة مجهزة
مرافق & منشآت ترفيهية
•مقامة على مساحة  255فدان من المناظر الطبيعية؛ شبكة  Wi-Fiمجانية (داخل غرف النزالء وفي المناطق
العامة) •استقبال -24ساعة• ،خدمات االستقبال وحمل األمتعة• ،خدمة ركن السيارات بصفة شخصية أو
عن طريق خادم خصوصي* ،خدمات استئجار السيارات* والتاكسي* •موظفين متعددي اللغات• ،خدمات
حراسة في بهو الفندق ،مكتب سياحي،غسل المالبس* •خدمات غسل المالبس (خدمة ذاتية أو خادم
خصوصي) ،متجر هدايا* •األمن؛ يعمل رجال أمن يرتدون زي ًا رسمي ًا وكاميرات األمن على مدار -24ساعة،
•بطاقات إلكترونية لفتح األبواب بتقنية  RFIDمزودة بفقل محكم تلقائي ًا ( 4• )ADBحمامات سباحة ساخنة
بشكل موسمي (داخلي ،عائلي ،هادئ ،لألطفال) ،حوضي استحمام ساخنين وأكواخ بجانب حمام السباحة*
•ممرات للتنزه وسط الطبيعة• ،صالتين للتنس وملعب رملي للكرة الطائرة وكرة السلة• ،أنشطة صيد
موسمية بالحجز ،مركز للياقة البدنية* •صالة ألعاب الفيديو*؛ •خدمة مجالسة األطفال ميدانية* (يلزم الحجز
ً
ُسبقا)• ،انتقال مجاني يومي ًا بمواعيد محددة من وإلي المناطق والمنتزهات وأورلندو (المقاعد محدودة؛
م
ً
مسبقا) ،تبعد دقائق من مركز التسوّق الموجود في ميلينا وعن مركز  The Florida Mallللتسوّق
يلزم الحجز
ومنافذ بيع  Orlando Premiumومركز التسوّق  Pointe Orlandoوالمنطقة الترفيهية ،International Drive
•المنتجع في *Shingle Creek؛ • 9غرف عالجية تقدم جلسات عالجية بالمساج للوجه والجسم ،صالون تجميل
ّ
يقدم خدمات مثل التزيين بمستحضرات التجميل وتصفيف الشعر والعناية باألظافرـ فضال ً عن توفير مساحة
مخصصة لالستحمام وتبديل المالبس ،نادي  Shingle Creekللجولف :مجموعة مالعب جولف عالمية تقام
عليها البطوالت تحتوى على  18حفرة و 72مضرب ًا للكرة ،تمت إعادة تصميمها عام  2016بواسطة شركة Arnold
Palmer Design؛ متجر للمستلزمات الرياضية ،وبه مقر أكاديمية  ،Brad Brewer Golf Academyوقاعات
لحفالت الزفاف ،وقاعات لعقد االجتماعات ومساحات واسعة إلقامة الفعاليات المتنوعة :مساحة قدرها
 490,000قدم مربع مناسبة لعقد االجتماعات وإقامة الفعاليات الخارجية؛ وأماكن ُ
صممت خصيصًا إلقامة
حفالت الزفاف ومتاح بها جميع الخدمات *تُطبق الرسوم.

أماكن مميزة لتناول األطعمة يمكنها تقديم وجبات بدء ًا من
الوجبات التقليدية وحتى الوجبات الفاخرة حسب اختيارك
تناول الوجبات في فندق
Rosen Shingle Creek
مطعم Shingle Creek Clubhouse Grille
استمتع بتناول ساندوتش فاتح للشهية أو طبق الغداء قبل لعب جولة
جولف أو بعد في مجموعة مالعب الجولف لدينا الحائزة على جوائز.
استراحة Cat-Tails Pool Bar & Grille
قم باالختيار من بين مجموعة المشروبات المنعشة أو العناصر
األخرى في القائمة والتي يمكن تناولها بجوار حمام السباحة.
كافيه
 Smoooth Javaاستمتع بتناول قهوة ستاربكس المنعشة
®أو بتناول الفطائر والحلوى الطازجة.
مثلجات
 Creek Ice Creameryتناول المثلجات المنعشة أثناء االستمتاع
بحمامات السباحة.
Par-Take
يقدم للذين يمارسون الغولف وجبات خفيفة ومشروبات جاهزة
عند وصولهم للحفرة رقم  9والحفرة رقم .18
مطعم
 Hours 24 – In-Room Diningيتم فيه تقديم خدمات األطعمة
على مدار  24ساعة

يعتبر تناول الوجبات في فندق  Rosen Shingle Creekتجربة ال مثيل لها .وباإلضافة إلى توفير عديد من األماكن المميزة
لتناول الطعام ،نحرص على توفير بوفيهات األطعمة أثناء العطالت على مدار العام وإسعاد الضيوف من خالل ما يقدمه الطهاة
من إبداع لالستمتاع بتلك التجربة .كما تتوفر أوقات متنوعة لتقديم الخدمة .ويتم منح األطفال بعمر السادسة فما دون
ذلك المصاحبين لذويهم وجبات مجانية ،عند شراء وجبات من أي مطعم من المطاعم التي تقدم خدمة متكاملة.
مطعم
 Mi Casa Tequila Taqueríaحيث يتم تحضير صلصة األفوكادو إلى
جانب الطعام ،وكذلك العديد من المشروبات التي يتم تحضيرها
يدوي ًا ،بحيث تكون النكهات الطبيعية طازجة ومنعشة.
مطعم
 Banrai Sushiاستمتع بتجربة النكهات الخاصة ،بد ء ًا من طبق
السوشي التقليدي وكعكة الرول إلى مشروب الساكي وكوكتيل
من المشروبات المميزة.
صاالت
 Headwaters Loungeمشهورة بكونها البقعة األفضل من بين
مرافق الفندق من حيث النشاط االجتماعي ،حيث تعتبر المكان
األول للمشاركات االجتماعية واالختالط باآلخرين أو لالسترخاء مع
األصدقاء بجانب تناول المشروبات الطبيعية.
مطعمHours 24 – Monroe Street Market 18
أحد المطاعم التابعة لسلسلة ( )NYوالذي يقدم مأكوالت ووجبات
خفيفة باردة وساخنة مثل الحساء اللذيذ ،السلطات ،السندوتشات،
البيتزا ،المخبوزات الطازجة ،وغيرها الكثير .لذلك فهو المكان األمثل
لتناول الطعام داخله أو إعداده وأخذه لتناوله خارجه .كما يوفر
المطعم مقاعد خارجية لتناول الطعام في الهواء الطلق.

ً
(طبقا لمواصفات )AAA Four Diamond
خدمة A Land Remembered
عبارة عن مطعم  Harris Ranchالفاخر الذي يقدم وجبات اللحم
المشوي باستخدام لحم بقري من نوع  ،Black Angusووجبات
المأكوالت البحرية الطازجة ،وأصناف رائعة من المشروبات إلضفاء
مزيج من المتعة.
ً
(طبقا لمواصفات )AAA Four Diamond
مطعم ™Cala Bella
يعتبر هذا المطعم الصغير الذي يحمل اسمنا هو المكان األمثل
لتناول وجبة إيطالية.
مطعم  Café OsceolaوOsceola Bar
ّ
يقدم أفضل وجبات إفطار وغداء وعشاء سريعة ،حيث تعرض
البوفيهات اليومية لدينا جميع أنواع األطعمة التي تُعد حسب
الطلب بدء ًا من البيض المخفوق وحتى شرائح اللحم الفيليه.
مطعم
 Tobias Burgers & Brewsهو المكان الذي يمكن للضيوف
االستمتاع فيه بوجبة البورجر المميزة وتناول المشروبات المحلية،
حيث الخصوصية التامّة.
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