
مجموعة برمييم
املجموعة األنيقة من الغرف واألجنحة

مجموعة برمييم
الغرف واألجنحة يف فندق كمبينسيك كورفينوس بودابست

 شمل تجديد غرف فندق كمبينسيك كورفينوس بودابست يف مطلع عام 2018 مساحات
 أنيقة وجديدة ومطورة، يربز فيها أشكال رسومية طبيعية تتوج روعة إطالالت املدينة

األيقونية التي تحايك صخب مدينة بودابست الهادئ.

 يزداد جامل املساحات الواسعة لغرفنا برتف أشكال زهور الحقول الجميلة التي تزين السجاد
 الجديد، املصممة بشكل انسيايب مع الكامليات مثل الوسائد الحريرية التي تعكس صفاء السامء

الزرقاء والزخارف التي تحايك لون الشمس الذهبي عىل ستائر التعتيم.



الحقائق واألرقام

املخزون: 25 

الحجم: من 35 إىل 43 مرتًا مربًعا / من 377 إىل 463 قدًما مربًعا

اإلطاللة: متنوعة

الرسير: رسير إيسرتن كبري الحجم}

الرسير اإلضايف: ال يتوفر رسير إضايف

الحامم: حوض ودش

أقىص إشغال: بالغني اثنني

االتصال بغرفة أخرى: ال

غرف جراند ديلوكس برمييم
 تجمع غرف جراند ديلوكس بني الراحة وهدوء البال الذي توفره املناظر الخالبة فوق متنزه إيرزبيت، وعني بودابست، وعجلة فرييس، وكنيسة سانت ستيفن بساحة

 بازيليكا، واملباين التاريخية املميزة مبركز املدينة، وذلك كام حددتها رؤية الرفاهية املعارصة للمصمم

أليكس كرافيتس . تحتوي هذه الغرف عىل رسير فاخر كبري الحجم، وحامم فسيح يحتوي عىل دش وحوض استحامم. 

ويتوفر يف كل غرفة من هذه الغرف ماكينة إعداد قهوة نيسربيس.



تدلل أجنحة جونيور برمييم فسيحة الحجم الحواس من خالل تحسني التجربة املكانية إلطالالت مذهلة

سواء عىل املساحات الخرضاء الغّناء ملتنزه إيرزبيت وعجلة فرييس املوجودة به.  أو عني بودابست، أو 

الهندسة املعامرية الرتاثية التي ال تضاَهى لشارع املوضة. تضم غرفة املعيشة أريكة وطاولة للقهوة بينام. 

يحتوي الحامم عىل كل من دش وحوض استحامم. ويتوافر أيًضا ماكينة إعداد قهوة نيسربيسو يف هذه الغرف.

أجنحة جونيور برمييم

الحقائق واألرقام

املخزون: 5 

الحجم: من 45 إىل 65 مرتًا مربًعا / من 463 إىل 700 قدم مربع

اإلطاللة: متنوعة

الرسير: رسير إيسرتن كبري الحجم}

الرسير اإلضايف: من املمكن توفري رسير إضايف

الحامم: حوض ودش

أقىص إشغال: 3 بالغني

االتصال بغرفة أخرى: الجناحان 732 و 832 مع أجنحة



أجنحة كبار املسؤولني
 تعكس أجنحة كبار املسؤولني االستمتاع مبباهج الحياة يف مساحة أنيقة وفسيحة بشكل استثنايئ، وتكتمل روعة األجنحة بوجود غرفة معيشة وغرفة نوم

 تحتوي عىل رسير كبري الحجم وحامم يحتوي عىل دش وحوض استحامم، باإلضافة إىل حويض غسل صغريين. وتكتمل روعة املناظر الجاملية العرصية

 البديعة التي تضم األعامل الفنية للفندق بإطالالت رائعة ومرتامية األطراف عىل متنزه إيرزبيت وعني بودابست وعجلة فرييس، بينام يتمتع جناحان من

أجنحة كبار املسؤولني بإطاللة رومانسية من النوافذ عىل الخليج.

الحقائق واألرقام )أجنحة كبار املسؤولني 526/626)

املخزون: 2 

الحجم: 57 مرتًا مربًعا / 614 قدًما مربًعا

اإلطاللة: إطاللة عىل عجلة فرييس

الرسير: رسير إيسرتن كبري الحجم}

الرسير اإلضايف: نعم

الحامم: حوض ودش

أقىص إشغال: 3 بالغني

االتصال بغرفة أخرى: ال



الحقائق واألرقام )أجنحة كبار املسؤولني 614/714)

املخزون: 2 

الحجم: 57 مرتًا مربًعا / 614 قدًما مربًعا

اإلطاللة: إطاللة عىل عجلة فرييس

الرسير: رسير إيسرتن كبري الحجم}

الرسير اإلضايف: نعم

الحامم: حوض ودش

أقىص إشغال: 3 بالغني

االتصال بغرفة أخرى: ال



مجموعة كورفينوس جناحي 730 و 830
 يضمن الجناحان رقم 730 و 830 االستمتاع بتجربة ملكية حقيقية، حيث يربزان أقىص درجات الفخامة التي

يتسم بها كورفينوس. لقد صورنا تصمياًم خالبًا يربز فيه اللون الرمادي األنيق ولون البيج الباعث

 عىل الراحة يف أرجاء املساحة الكبرية، حيث تضم هذه األجنحة غرف معيشة وغرف عمل، بينام تتسم غرفة

النوم والحاممات مبزايا مطورة وملسات سحرية.

 تزدان هذه األجنحة باألعامل الفنية الخاصة بالفندق وتعكس املنظر الحرضي لقلب بودابست، بداية من

مبانيها الرتاثية األيقونية، وحتى عني بودابست وعجلة فرييس مبتنزه إيرزبيت.

الحقائق واألرقام

املخزون: 2 

الحجم: 104 مرتًا مربًعا / 1118 قدًما مربًعا

اإلطاللة: إطاللة عىل عجلة فرييس

الرسير: رسير إيسرتن كبري الحجم}

الرسير اإلضايف: نعم

الحامم: حوض ودش

أقىص إشغال: 3 بالغني

االتصال بغرفة أخرى: بأجنحة جونيور برمييم املجاورة



خدمات إضافية فاخرة

Kempinski Hotel 
Corvinus Budapest

Erzsébet tér 7-8
1051 Budapest

Hungary

هاهاتف:      3777 429 1 36+

((الحجوزات)) 3375 429 1 36+
فاكس:        4777 429 1 36+

reservations.corvinus@kempinski.com
kempinski.com/budapest

E 19.0523529 / 19°3'8      :خط الطول عىل محدد املواقع العاملي

N 47.4969111 / 47°29'49 :خط العرض عىل محدد املواقع العاملي

KEMPINSKI.COM

االنتقال بسيارة ليموزين
تجعل خدمة الليموزين اآلمنة واملريحة االنتقال من الفندق وإليه جزًءا من رحلة فاخرة.

خدمة كبري الخدم الشخصية
.تتوف مجموعة شاملة من الخدمات عىل مدار اليوم مع توقع جميع االحتياجات عندما تطلب مساعدة شخصية مسبًقا.

كمبينسيك ذا سبا
 يوفر نادي كمبينسيك ذا سبا الصحي مجموعة متنوعة من املعالجات املنعشة والباعثة عىل االسرتخاء، ومن بينها نظام العالج بالطني التي تتميز به املجر، مستفيًدا من

قوة املكونات الفعالة للمصادر املحلية الغنية باملعادن، حيث يكتمل هذا النادي الصحي بأحدث معدات اللياقة والعديد من أنواع غرف الساونا وغرف البخار.

منطقة املطاعم مبركز مدينة بودابست
 تعد منطقة املطاعم مبركز مدينة بودابست، التي متثل تجربة تناول طعام متنوعة، مكانًا يضم مجموعة من املطاعم األيقونية الفريدة من

نوعها مثل، نوبو، وإس بيسرتو، وإس دييل، وذا ليفنج رووم، وبلو فوكس ذا بار.

تناول الطعام داخل الغرفة
تتوفر مجموعة من خيارات الطعام مبنافذ منطقة املطاعم مبركز مدينة بودابست لتطلبها يف أي وقت عىل مدار اليوم.

نوبو
يعد نوبو أول مطعم بأوروبا الوسطى لسلسلة مطاعم مشهورة عامليًا، حيث يقدم املطعم الياباين الجديد يف بودابست أطباق نوبو مميزة، املميزة، إىل أطباق محلية.

إفطار بندكت املتأخر
 يدعوك مطعم ذا ليفينج رووم، الذي ميثل تجديًدا لتجربة مقاهي بودابست، لقضاء وقت اسرتخايئ طويل يف وقت متأخر من صباح أيام السبت واألحد، حيث يقدم لك طبق بيض

بندكت الزاخر والحافل مبكونات فاخرة مثل الكافيار واملكمالت مثل الشامبانيا، باإلضافة إىل اإليقاع الحي ملوسيقى الدي جي التي تسود املكان.

إس بيسرتو
يقدم مطعم إس بيسرتو األطباق الفخمة املجرية والنمساوية يف أبهى صورها، ويعيد تصوير األطعمة الشهية التاريخية املفضلة والنفيسة (قليلة يف الوقت الحايل) بطريقة عرصية.

بلو فوكس ذا بار
 يقدم مطعم بلو فوكس ذا بار مرشوبات كوكتيل كالسيكية وإبداعية، حيث يعد أحد أكرث البارات الرئيسية باملدينة التي تقدم مرشوبات كوكتيل مبتكرة، مام يؤدي إىل

ازدحام أرصفة هذه املكان يف الصيف.




