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ــًا مرحب
نحن نتفهم العائالت في فنادق روكو فورتي.

نحن ندرك أن األهل يحبذون قضاء بعض الوقت مع أطفالهم، كما ندرك 

أيضًا أنهم يحتاجون في بعض األحيان وقتًا ألنفسهم.

ولكوننا نعي أن لكل عائلة احتياجاتها الخاصة، فإننا نعمل على مساعدتهم 

جميعًا في سبيل الحصول على إقامة مريحة وعطلة ال تنسى.
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SHANGHAI,
CHINA

ــا يــن تجدونن أ
لدينا تسعة فنادق ومنتجع واحد.

يتمتع كل فندق بموقع مثالي الستشكاف أفضل ما في المدينة. فمعظم 

المعالم السياحية الشهيرة يمكن الوصول إليها من خالل نزهة قصيرة. 

ويوفر منتجعنا الصقلي الواسع أنشطة ال نهاية لها تتيح لألطفال تعلم 

مهارة جديدة أو تطوير ما لديهم من مواهب. كما يعتبر أيضًا قاعدة مثالية 

لالنطالق في استكشاف المعالم السياحية العديدة للجزيرة.

شنغهاي،
الصين

، ة جد
المملكة العربية السعودية

7



89

يضمن برنامجنا روكو فورتي للعائالت »فاميليز آر فورتي«بأن يحظى 

الضيوف الصغار بنفس الدالل الذي يحظى به الكبار. ونحن نرحب باألطفال 

من جميع األعمار، فبرنامجنا مصمم للرضع واألطفال واليافعين.

داخل فنادقنا هناك تفاصيل سيحبها األطفال، بدءًا من بطاقات تسجيل 

الدخول الشخصية والهدايا الترحيبية وحتى أثوب الحمام الصغيرة واأللعاب 

المحبوبة. ويمكن للضيوف األكبر سنًا التمتع برحالت مصممة خصيصًا 

لهم من قبل فريق الكونسيرج لدينا، عالجات سبا خاصة أو وسائل ترفيهية 

تفاعلية في غرفهم.
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الخدمات
خدمة ترتيب الغرف »تيدي تيرن داون«

متوفر عند الطلب:
•  خدمة مجالسة األطفال على مدار 24 ساعة

وجبــات ومأكــوالت خفيفــة
جميع وجبات األطفال مجانية.

متوفر عند الطلب:
•  أواني خاصة باألطفال
•  كراسي عالية لألطفال 

•  مريلة أطفال
•  مسّخن زجاجات الحليب

•  معّقم

فــي غرفــة النوم
خدمة ترتيب الغرف »تيدي تيرن داون«

تجهيزات الغرفة:
•  سرير صغير للطفل

•  أغطية ألسّرة األطفال
•  دمية الدب

متوفر عند الطلب:
•  مشبك ألعاب متحرك فوق السرير
•  مصابيح ليلية أو مصابيح متوهجة

•  حصيرة للعب

فــي الحمام
تجهيزات الحمام:

•  منتجات استحمام لألطفال
•  منشفة مع قبعة

•  دمى مطاطية على شكل بطة

متوفر عند الطلب:
•  دواسة حمام مانعة لالنزالق

•  حوض استحمام لألطفال
•  حفاضات

•  فرشة لتغيير الحفاض
•   كريم ومناديل للحفاض
•  جهاز لقياس درجة الحرارة

يبلغــون  ــن  لذي ا ــى  ــوالدة وحت ل ا ــي  ــز« مصمــم لألطفــال حديث بيبي ر  برنامــج »آ
لثــاث ســنوات. ا عمــر 
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الخدمات
•  أنشطة داخلية، مثل دروس الطبخ، لعبة جمع

   األشياء المتنوعة »سكافنجر هانتس«، أوقات 
   المرح المائي وعالجات صحية لألطفال في

   فنادق تضم أحواض سباحة ومنتجعات صحية
•  بطاقات تسجيل الدخول لألطفال

•  استمارات لمالحظات األطفال
•  جواز سفر روكو فورتي لألطفال

•  خدمة ترتيب الغرف«تيدي تيرن داون«

متوفر عند الطلب:
•  خدمة مجالسة األطفال على مدار 24 ساعة

أنشــطة المدينــة
• جدول أنشطة المدينة

متوفر عند الطلب:
•  أنشطة وبرامج حسب الطلب معّدة

    من قبل فريق الكونسيرج لدينا

وجبــات ومأكــوالت خفيفــة
•  خصم %50 على جميع الوجبات

•  قوائم طعام لألطفال في المطعم
   ولطلب  الطعام داخل الغرفة

•  ركن فطور األطفال
•  حليب وكعك عند ترتيب الغرفة

•  هدايا ترحيبية

متوفر عند الطلب:
•  بار حسب الطلب داخل الغرفة

•  كراسي عالية
•  أواني خاصة باألطفال

•  مريلة لألطفال 

فــي غرفــة النوم
تجهيزات الغرفة:

•  أغطية لألطفال
•  كيس لغسيل مالبس األطفال

•  أدوات لتعليق ثياب األطفال
•  دمية الدب

•  بطاقة ترحيب

متوفر عند الطلب:
•  كتب، مجالت، أفالم، ألعاب وأجهزة 

    التحكم باأللعاب
•  خدمة واي فاي محمية المحتوى

•  سرير إضافي
•  ضوء متوهج

•  غرفة متصلة عند التوفر
•  حصيرة للعب

فــي الحمام
تجهيزات الحمام:

•  منتجات استحمام لألطفال
•  نعال وأثواب حمام لألطفال

•  دمى مطاطية على شكل بطة

متوفر عند الطلب:
•  دواسة حمام مانعة لالنزالق

•  قعادة
•  مقعد

. مــًا 12 عا لــى  إ  4 كيــدز« مصمــم لألطفــال مــن عمــر  ر  برنامــج »آ
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الخدمات
•  أنشطة داخل الفندق، مثل العالجات

   الصحية لألطفال اليافعين في فنادقنا
   التي تحتوي على منتجعات صحية

أنشــطة المدينــة
•  جدول أنشطة المدينة

متوفر عند الطلب:
•  أنشطة وبرامج حسب الطلب معّدة

   من قبل فريق الكونسيرج لدينا

وجبــات ومأكــوالت خفيفــة
•  قوائم طعام لألطفال في المطعم 

    ولطلب الطعام داخل الغرفة
•  هدايا ترحيبية، مثل كوكتيالت

    عصائر مجانية

متوفر عند الطلب:
•  بار حسب الطلب داخل الغرفة

فــي غرفــة النوم
تجهيزات الغرفة:
•  بطاقة ترحيب

متوفر عند الطلب:
•  كتب، مجالت، أفالم، ألعاب

   وأجهزة التحكم باأللعاب
•  خدمة واي فاي محمية المحتوى

•  سرير إضافي
•  غرفة متصلة

. مــًا 16 عا لــى  إ  13 تينــز« مصمــم لعمــر  ر  برنامــج »آ
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ــد فيردوالن
يعمل منتجع فيردورا، وهو فندق مصمم بإتقان كفندق صديق للعائلة، على إسعاد 
الضيوف الصغار بجميع الوسائل الممكنة إليجاد تجربة ديناميكية وممتعة تدعو إلى 

التعلم والمرح.

فيردوالند هو فضاء مفعم بالحياة مخصص ألطفال برنامج »آر بيبيز« وبرنامج »آر 
كيدز« على حد سواء، حيث يمكنهم التعلم، الطبخ، صنع األشياء، المغامرة واللعب 
مع شخصية القنفذ فيردو وفريقنا المتخصص. بالنسبة ألطفال برنامج »آر بيبيز«، 

فهناك منطقة للعب في الهواء الطلق مع مسبح لألطفال، غرفة لعب داخلية وغرفة 
للنوم. أما أطفال برنامج »آر كيدز« فسيكون بانتظارهم مطبخ لدروس الطهي، غرفة 

أللعاب الفيديو، غرفة للتلفزيون، ركن للجمباز، مختبر للعلوم ومساحة خارجية مع 
حديقة نباتات ومسبح مدفأ. وبإمكانهم كذلك االنضمام إلى أكاديمياتنا الرياضية 
للناشئين »جونيور سبوت أكاديميز« التي توفر الرياضات المائية، الغولف، التنس 

وكرة القدم. كما يتم أيضًا تنظيم الجوالت السياحية القريبة، مثل ركوب الخيل 
والرحالت إلى الشواطئ الجميلة.
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ــا عن لمحــة 
فنادق روكو فورتي مختلفة. فندقنا في برلين ُيسمى فندق دي روم، 
وفندقنا في روما ُيسمى فندق دي روسي. ولكل فندق طابع خاص 

ألن كل مدينة فريدة من نوعها.

فنادقنا هي معالم رئيسية تقع في قلب المدينة تمامًا، باستثناء 
منتجعنا، الذي من المناسب أن يكون بعيدًا. إنها جزء ال يتجزأ من 

مشهد كل موقع مثل المدرج اإلسباني في روما أو كاتدرائية القديس 
اسحق في سانت بطرسبرغ. إنها مباٍن نابضة بالحياة وذات شخصيات 

متفردة تتميز بتصاميم داخلية يتردد صداها في الثقافة المحلية.

في الوقت الذي يتميز فيه كل فندق من فنادقنا بهويته الخاصة، 
تضمن معاييرنا الصارمة خدمة شخصية ودقيقة توحد بينها جميعًا. 

وباعتبارنا عائلة تعمل في قطاع الضيافة منذ أربعة أجيال، فإننا نمتلك 
نهجًا في كرم الضيافة تتبناه فنادقنا.
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فــي باقــة الغرفتيــن العائليــة لدينــا، احجــز غرفــة 
الوالديــن واحصــل على:

•   خصم يصل إلى %50 على غرفة متصلة أو مجاورة
    مشابهة لطفلين

•  فطور يومي للعائلة بأكملها
•  وجبات مجانية ألطفال برنامج »آر بيبيز«

•  خصم %50 على الوجبات والمشروبات ألطفال
    برنامج »آر كيدز«

فــي باقــة الجنــاح العائلــي لدينــا، احجــز جنــاح
الوالديــن واحصــل على:

•   غرفة متصلة أو مجاورة لطفلين مجانًا
•   تسجيل دخول بكل راحة داخل الجناح

•   كي مالبس السهرة في ليلة الوصول، ولمسات خاصة 
     أخرى من جناح روكو فورتي

•   خدمة واي فاي عالية السرعة ومشاهدة أفالم داخل
     الجناح مجانًا

•   فطور يومي للعائلة بأكملها
•  وجبات مجانية ألطفال برنامج »آر بيبيز«

•  خصم %50 على الوجبات والمشروبات ألطفال 
    برنامج »آر كيدز«

مــدن  ليــة الستكشــاف عشــر  لمثا ا الوســيلة  المحبوبــة هــي  ئليــة  لعا ا تنــا  باقا
مــع فنــادق روكــو فورتــي.

فــر. لتوا ا لمــدى  ئليــة  لعا ا تنــا  باقا تخضــع 

roccofortehotels.com رة  يــا ز ء  لرجــا ا  ، للحجــز  

ــة ئل لعا ا ــات    باق
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أرقامنا المجانية للحجز متوفرة في هذه البلدان:

األرجنتيــن 5115 266 800 000
أســتراليا  650 623 1800

البحريــن 81678 800
بلجيــكا 81847 0800

البرازيــل 127 474 8000 0
كنــدا 9477 667 888

تشــيلي 5439 395 800
الصيــن 1483 990 400

ــا 018000125538 كولومبي
اإلكوادور 180000057
فرنســا 721 944 800 0

ألمانيــا 6667 7666 800 00
إيطاليــا 6667 7666 800 00

اليابــان 275 944 0120
المملكــة العربيــة الســعودية 1975 844 800

المكســيك 7434 689 866 001
الباراغــواي 0182 441 800 009

البيــرو 78787 0800
روســيا االتحاديــة 7428 333 800 

إســبانيا 6667 7666 800 00
سويســرا 863 001 0800

اإلمــارات العربيــة المتحــدة 5391 444 8000
المملكــة المتحــدة 6667 7666 800 00 

الواليــات المتحــدة 9477 667 888 1 
األوروغواي 40190991 000

فنزويــا 08001003371

لجميع البلدان األخرى، يرجى االتصال بأحد األرقام التالية. سيتم احتساب 
المكالمات بحسب األسعار الدولية.

آســيا المحيــط الهــادئ 3404 6306 65+
أوروبــا 4210 514 682 1+

الشــرق األوســط 3405 6306 65+
أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة 4158 514 682 1+

للحصول على أفضل األسعار المتاحة لدينا على شبكة اإلنترنت، ُيرجى زيارة  
roccofortehotels.com

للتحدث مباشرة مع فنادقنا، ُيرجى االتصال على:

بلجيــكا
فندق أميغو  4747 547 2 32+

ألمانيــا
فندق دي روم  370 123 1805 49+

فيال كينيدي  360 123 1805 49+
فندق ذا تشارلز  380 123 1805 49+

إيطاليــا
فندق سافوي 1 35 27 055 39+

فندق دي روسي 81 88 32 06 39+
منتجع فيردورا 180 998 0925 39+

المملكــة العربيــة الســعودية
فندق أصيلة 9800 231 12 966+

روسيا
فندق أستوريا 5757 494 812 7+

المملكــة المتحــدة
ذا بالمورال 2414 556 131 44+
فندق براونز 6020 7493 20 44+

تابعونــا علــى

R O C C O F O R T E H O T E L S . C O M احجــز علــى اإلنترنــت مــن خالل 

RoccoForteHotelsRF_Hotels@

Visit Berlin© الصفحة 18: حقوق الصورة

االتصــال
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