


الزواج سحرية من رمل وثلج

فندق كمبينسكي مول اإلمارات

عالم من الرقي والخدمات
فندق كمبينسكي مول اإلمارات، إقامٍة رائعةَ تأخذكم إلى عالمٌ مدهش من األلوان وبريٌق ساحر من الخدمات 

و التجهيزات و المميزات بأعلى المستويات العالمية. يتذوق معكم طعم النجاح ألعمالكم ومؤتمراتكم عبر أشهر النكهات العالمية، و 
يزخرف ذكرياٌت ال تنسى لمناسبتكم و حفالتكم بأرقى المعايير الدولية. يطوف بكم المنتجع الصحي في رحلٍة تُجدد حيوية الجسم والروح 

عدد الغرف، األجنحة و الشاليهات
48 غرفة مميزة  •
45 غرفة ديلوكس •
211 غرفة جراند ديلوكس •
32 غرفة جراند ديلوكس    •

تنفيذية  
10 أجنحة رجال أعمال •
27 جناح زاوية •
4 أجنحة برج تنفيذية •
4 شاليهات  آسبن للتزلج •
5 شاليهات آسبن مطلة على المسبح •
6 دوبلكس آسبن شاليه للتزلج   •
1 دوبلكس غرفتين نوم شاليه آسبن  •

  للتزلج
4 شاليهات آسبن للتزلج كبيرة    •

)ثالث غرف نوم(  
1 جناح رئاسي •

تجهيزات و مميزات الغرف
 جهاز تلفزيون بالزما •
أكثر من 80 قناة فضائية    •

ببرامج تفاعلية  
أجهزة إلكترونية متعددة    •

االستعمال   
تكييف هواء بتحكم ذاتي •
أجهزة هاتف إلكترونية  •   

لإلتصال المباشر والدولي  
بريد صوتي •
خدمة إنترنت سلكية وال سلكية    •

بسرعة عالية

خزنة أمانات •
ميني بار •
غرف طعام •
معدات لتحضير القهوة والشاي •
مجموعة أدوات مميزة للحمام •
الغرف المترابطة متوفرة    •

)غرف الجراند ديلوكس     
و األجنحة التنفيذية(  

غرف للمدخنين •
غرف لذوي االحتياجات    •

الخاصة  

خدمات الفندق
 خدمة الكونسيرج •
خدمة تنظيف الغرف •
الخادم الشخصي ومرافق       •

عند التسوق  
مصبغة وتنظيف جاف •
صالون ميزون دو چويل •
خدمة صف السيارات •
موظفون متعددي اللغات •
مركز رجال أعمال •
خدمة الليموزين •
خدمة األمن •
تبديل عمالت •
مكتب سياحة وخدمة التنقل •
جليسة أطفال •

طبيب عند الطلب •
تلميع األحذية •
ُصحف ومجالت يومية •
محل لبيع زهور •

المطاعم
أوليا •
ْنوار •
آسبن في كمبينسكي  •
ساليرو و تاباس و بوديغا •
موزاييك تشيل •
خدمة تناول الطعام في الغرفة •

الصحة والعافية
 بركة سباحة   •
نادي ك ويلنس الصحي •
منتجع سوفتش سبا •
صالون ميزون دو جويل  •
مالعب غولف قريبة •

الحفالت و المؤتمرات
 9 قاعة فاخرة للمؤتمرات تنعم    •

بضوء الشمس الطبيعي  
6 غرف مكاتب •
مناطق استراحة داخلية      •

وخارجية
مركز رجال أعمال •
 غرف لالجتماعات  •

و صالة تنفيذية                              

التسلية و الترفيه
 مول اإلمارات •
سكي دبي •
الحديقة الثلجية •
ماجيك بالنيت •
مسرح دبي االجتماعي      •

ومركز للفنون
 سينما فوكس •
شاطئ للسباحة قريب  •

معلومات عامة
 العملة المحلية:الدرهم     •

اإلماراتي
حالة الطقس: حار ومشمس    •

في الصيف، دافئ في الشتاء  
الكهرباء:220 فولت •
المواصالت:يوجد محطة    •

مترو في المركز التجاري     
)مول اإلمارات(  



الرسم البياني لغرف المؤتمرات والمناسبات

مساحة 
)قدم 
مربع(

مساحة 
)متر مربع(

عرض 
)متر(

طول
 )متر(

ارتفاع 
)متر(

قاعة
اجتماعات

شكل
Uح صف يهمسر ر ةبوفيهكبا ئد ا ستقبالما

قاعة  اإلجتماعات

16151507.920.22.7364099150638090100Konference 1

16151507.920.22.7364099150638090100Konference 2

872818.110.52.72020405028304040Konference 3

872818.110.52.72020405028304040Konference 4

206.3175.314.210.52.7-405010056608080Konference 3 & 4

56252--2.71015123614--20Konference 5

63358.887.42.41018243521--30Connection 1

66461.787.42.41018243521--30Connection 2

66461.787.42.41018243521--30Connection 3

63358.887.42.41018243521--30Connection 4

1301120.916.47.42.42030548049607070Connection 1 & 2

1301120.916.47.42.42030548049607070Connection 3 & 4

17616.43.94.22.74-------Office 1

17616.43.94.22.74-------Office 2

17616.43.94.22.74-------Office 3

17616.43.94.22.74-------Office 4

273.225.46.04.22.78-------Office 5

273.225.46.04.22.78-------Office 6

775725.912.82.816-------Boardroom 1

775725.912.82.816-------Boardroom 2

2432.6224----------100Boardroom Terrace

Outdoors

600655822.850-----110110110300Mosaic Chill

KONFERENCE 4KONFERENCE 3FOYER AREA 2

KONFERENCE 2KONFERENCE 1

RECEPTION

FOYER AREA 1

OFFICE 3 OFFICE 4

OFFICE 2OFFICE 1

KONFERENCE 5 MALE
TOILETS

CONNECTION 4CONNECTION 3CONNECTION 2CONNECTION 1

OFFICE 5

OFFICE 6

FEMALE
TOILETS

TERRACE

TERRACE

Boardroom 1

Boardroom 2
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المواصالت من/ إلى الفندق
  مطار دبي الدولي 25 كم

  مركز دبي للمؤتمرات 15 كم
  مدينة دبي لالنترنت/ مدينة دبي لإلعالم 5 كم 

فندق كمبينسكي مول االمارات 
شارع الشيخ زايد

صندوق البريد 120679
دبي , دولة االمارات العربية المتحدة

971 4 341    رقم الهاتف 0000
 971 4 409 رقم الفاكس 5013

+
+

GPS Lat: N25° 7’ 5.672”
GPS Long: E55° 12’ 3.518”

KEMPINSKI.COM


