فندق  Rilanoبمدينة ميونيخ
فندق  Rilanoبمدينة ميونيخ ،من فئة النجوم األربعة ،يقع في مجمع المباني الجديد " ."Parkstadt Schwabingوفي المنطقة المجاورة له مباشرة ،ستجد
كالً من ملعب  ،Allianz Arenaوعالم  ،BMW Worldوحديقة  ،Olympic Parkوحديقة  .English Gardenويمكن الوصول إلى مركز المدينة
وميدان  Marienplatzبسرعة وسهولة باستخدام خطوط الترام والمترو المباشرة .ويشمل الفندق  140غرفة أنيقة و 10أجنحة جميعها مكيفة الهواء ،وكل
منها مزود بتلفزيون ذي شاشة مسطحة ،ووسائل لعمل الشاي والقهوة ،ونوافذ ترتفع من األرضية إلى السقف ،وبار صغير مجاني متضمنًا  4مشروبات غير
كحولية ،وحمام ،ومجفف شعر ،وخزينة .كما يتاح الوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء الفندق مجانًا.

حقائق
السلسلة
الفئة
اإلنترنت

Rilano Hotels & Resorts

المطاعم

 4نجوم

مطعم  Vitelloذو

واي فاي مجاني في جميع أنحاء الفندق

شرفة منيرة بضوء الشمس

اإلفطار

بوفيه للمأكوالت والمشروبات الباردة والساخنة

بار المكرونة MammaMinuti

موقف السيارات
األطفال

مرآب يسع لـ  150مكانًا

مقهى Coffee Fellows

طفل واحد بحد أقصى لكل غرفة ممتازة
طفالن بحد أقصى لكل جناح صغير

سرير إضافي

الغرف

تكييف الهواء
بار صغير

متاح

غرف مرتبطة ببعضها

متاحة
متاحة

خزنة
وسائل عمل الشاي والقهوة

متاحة ،بحجم الكمبيوتر
المحمول
متاحة

قنوات تليفزيونية باللغة العربية

متاحة

متاح 4 ،مشروبات غير كحولية متاحة يوميًا

خدمات كاملة في الصيف
•
•
•
•

متجر قهوة ومخبوزات،

بار Jazz Bar

غرف لغير المدخنين
مزودة بدش
 140غرفة ممتازة (ً 24
مترا مربعًا) ّ
مزودة بدش
 10أجنحة صغيرة (ً 48
مترا مربعًا) ّ
 +حوض استحمام منفصل

يقدم مكرونة إيطالية

وشراء الوجبات السريعة،
والخيارات البديلة لإلفطار

يمكن إضافة سرير واحد للغرفة (مقابل  30يورو
في الليلة) ،وسرير األطفال مجانًا

الغرف واألجنحة

يقدم مشويات ومأكوالت بحرية

تمديد ساعات العمل بالمطعم
تمديد ساعات خدمة الغرف
عروض طهي خاصة على مدار اليوم
صالة كبيرة خاصة

 سائقون يتحدثون بالعربية ،وأدلة المدن ويمكن ترتيب خدمات أخرى شروط إيجار سيارة خاصة وسيارة شحن صغيرة -سجاجيد صالة متاحة في صالة االستقبال

مطار MUC
المحطة الرئيسية

شارع  29 ،Franz-Josef-Straußكم
 7كم

الموقع والمسافات
الموقع
مركز المدينة

شمال مركز المدينة في حي Schwabing
 7كيلومترات
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