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الحقائق الصعبة
أصبحت سهلة
كل ماتحتاج إلى معرفته

حول فندق ويندام جاردن منامة

يقع فندق ويندام غاردن منامة يف منطقة اجلفري عىل بعد ١٠ دقائق 
بالسيارة من مطار البحرين الدويل وبالقرب من مراكز التسوق 

ومجسد الفاحت الكبري.
مع أكرب عدد من الغرف يف البحرين، يقدم الفندق ٤٤١ غرفة أنيقة 

وأجنحة بغرفة نوم واحدة أو غرفتني أو ثالث غرف نوم مع خيارات 
خمتلفة لتناول الطعام وقاعات للوالمئ واالجمتاعات ومرافق ترفهيية 

واماكن لإلسرتخاء.

٢٤ ساعة خدمة الغرف

واي فاي جماين
خدمات الغسيل والتنظيف اجلاف لملالبس

الطابق التنفيذي مع الوجن خاص
طوابق خالية من املرشوبات الكحولية

غرف متصلة
حتتوي الغرفة عىل ماكن لإلستحامم وجاكوزي لإلسرتخاء

محام سباحة يف اهلواء الطلق حمكوم بدرجة حرارة / محام سباحة 
لألطفال

صالة رياضية، جاكوزي وغرفة خبار للرجال والسيدات
منتجع حصي

مركز مجتيل وصالون
متجر ازهار وهدايا  / مكتب سفريات

غرف ميكن الوصول إلهيا بهسولة

الموقع

المميزات

تفاصيل الغرفة
• 

• 

• 

• 

• 

• 

تمتزي معظم األجنحة مبطبخ صغري ورسير مفرد إضايف أو غرفة 
دراسة

تلفزيون بشاشة مسطحة تفاعلية مع قنوات فضائية
مرافق حتضري الشاي والقهوة جمانا

خزنة إيداع امنة
جمفف الشعر
مكواة وطاولة

ابرز خصائص غرف االجتماعات
• 

• 

مركز رجال االمعال
مت جتهزي غرف االجمتاعات بأحدث املرافق مبا يف ذلك

شاشة عرض ضويئ، مشغل دي يف دي / يس دي، نظام صويت، 
واي فاي، ميكروفون السليك، ألواح فليب شارت مع عالمات متنوعة 

ولوحات بيضاء

سعة االستيعاباالنماط

مرسح

مؤمتر

متعددة األغراض

 ١٠٠  ضيف

٦٠  ضيف

 ١٠٠  ضيف

٢٠١٩ فنادق ومنتجعات ويندام، املحدودة. يدار هذا العقار بشكل مستقل من قبل رشكة املناعي القابضة ش.ش.و.  ويدار �وجب اتفاقية ادارة من قبل مجموعة فنادق ويندام  (اململكة املتحدة) املحدودة او أي من رشكاتها التابعة.

منامة



٢٠١٩ فنادق ومنتجعات ويندام، املحدودة. يدار هذا العقار بشكل مستقل من قبل رشكة املناعي القابضة ش.ش.و.  ويدار �وجب اتفاقية ادارة من قبل مجموعة فنادق ويندام  (اململكة املتحدة) املحدودة او أي من رشكاتها التابعة.
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يقدم فندق ويندام جاردن منامة خيارات تناول الطعام والرتفيه ذات 
املستوى العاملي، مما يضمن تقدمي أفضل جتربة يف قلب املدينة.

جاشان - تذوق الطعم األصيل من املطبخ اهلندي مع مجموعة واسعة 
و متنوعة من الوصفات اهلندية التقليدية اليت تعكس تنوع اهلند.

مقهى موسيك - يعد هذا املطعم الدويل طوال اليوم مثاليا لتناول غداء 
العمل أو تناول طعام مرحي مع األصدقاء والعائلة. يقدم املطعم 

مجموعة واسعة من األطباق اللذيذة املعدة يف حمطات الطهي احلية.
تراتوريا - للحصول عىل جتربة إيطالية فريدة من نوعها، يقدم مطعم 

تراتوريا اهشى املأكوالت الهشرية من إيطاليا.
فيا برازيل - اسمتتع بأجواء احتفالية رائعة من الربازيل، مع الرتفيه 

احلي.
الالوجن الريايض - شاهد القنوات الرياضية املفضلة لديك مع 

األصدقاء والزمالء.
ترياس @ ٢٨ – ترياس يف اهلواء الطلق خمصص خلدمة وتقدمي أفضل 

الطعام والرشاب البلجييك واألملاين، يف جو رائع و مرحي.
دييل شوب – اسمتتع بوجبة رسيعة من دييل شوب

كيف تصل لناتناول الطعام والترفيه

مطعم جاشان تيراس @ ٢٨فيا برازيل

أماكن الجذب السياحي
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مجسد الفاحت الكبري
سييت سنرت البحرين

باب البحرين - سوق املنامة
حصن البحرين / قلعة عراد

حلبة البحرين الدولية
بيت القرآن

احلديقة املائية اجلنة املفقودة
العرين للحياة الربية

جشرة احلياة
جرس امللك فهد
املتحف الوطين

مدينة التنني (السوق الصينية)

مجسد الفاحت 
الكبري

االجتاهات من مطار البحرين الدويل
املسافة: ١٠ دقائق

االجتاهات: اخلروج من املطار عند الدوار األول، وخذ الطريق رمق ٢٤٠٣ 
إىل طريق عراد الرسيع واالجتاه حنو طريق خليفة الكبري الرسيع حنو 

احملرق. خذ جرس الشيخ محد الذي يذهب إىل املنامة. أدخل إىل املسار 
االيرس يف طريق الفاحت الرسيع واميش ٣ مك. أدخل املسار االيرس مرة 

أخرى إىل شارع أوال. يف إشارة مجسد الفاحت الكبري، خذ املسار 
االمين األول حنو شارع الشباب، مث تأخذ املسار االمين مرة أخرى يف 
هناية شارع شباب. يليه الطريق الثاين عىل الطريق ٤٠٠٥. عىل الطريق 
٤٠٠٥، تأخذ املسار االمين الثاين حنو الطريق ٤٠٠٣ للوصول إىل الفندق.

مبىن ٦٥، شارع ٤٠٠٣، مجمع ٣٤٠، اجلفري | ص ب:  صندوق ١٣٢٢٠ | املنامة، مملكة البحرين
هاتف: ٩٧٣٦٦٣١٦٦٦٦+ | فاكس: ٩٧٣٦٦٣١٦٦٦٧+

wyndhamgardenmanama.com : املوقع | info@wyndhamgardenmanama.com : الربيد اإللكرتوين
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أصبحت سهلة
كل ماتحتاج إلى معرفته

حول فندق ويندام جاردن منامة


