اقامتك في فندق " دي نورد" انترالكن
مرحبا بكم !! لكي تستمتع باالقامه في فندق دي نورد انترالكن  ,رجاء مالحظه التالي :
الحجز:
ليست جميع الغرف بها أمكانيه أضافه سرير زيادة ,لذالك  ,مهم جدا عند الحجز معنا إعطاء العدد المضبوط للنزالء
معنا وتأكيده  ,وأيضا أعمار األطفال  ,لكي يمكننا حجز الغرفة المناسبه لك وألفراد عائلتك .
الوصول/المغادرة:
الغرفه ستكون جاهره من الساعه  00:11مساء وإخالء الغرفة الساعة 00:11صباحا علي األقل  .لضمان خلو المشاكل
– وأتاحه الوقت لعمل الترتيب المنزلي .
اإلفطار:
تبدأ يومك باإلفطار  :نقدم لك قائمه متنوعه من الوجبات من مناطق مختلفة متخصصه لإلفطار  ,أماكن االفطار في
الدور االرضي من الساعه 10:11صباحا حتي  01:11صباحا( ليس بعد هذ التوقيت ).
رجاء األكل علي القدر الذي تحب  ,وليس المقصود ان تعمل لنفسك علبه غذاء من البوفيه  ,أذا اردت ان تأخذ علبه غذاء
 ,سنقدم لك ذلك بكل سعاده ( رجاء الطلب قبل الساعه  00:11مسا اليوم الذي قبله) السعر 00:11فرنك للفرد.
غرفتك:
التدخين/الطبخ
في كانتون " برين" ممنوع التدخين داخل غرف الفنادق  ,وهذا يشمل الشيشه اواي نوع من انواع التدخين .ومن يخالف
ذلك يتعرض للغرامة.
طهي الطعام بأستخدام نار او اي وسيله طهي اخري في الغرف او الغرف العامه ممنوع .ويمكن تغريم النزيل مقابل
ألي تلفيات تنتج من مخالفه القواعد.
النظافه
سيتم تنظيف غرفتك يوميا من خالل الهاوس كيبينج ,هذا يجعل الغرف جاهزه لألستخدام من  00:11مساء
بعد  00:11الغرف لم يتم تنظيفها .
تعليمات لكل الموظفين لدينا بعدم لمس متعلقاتكم الشخصيه .وبالتالي رجاء التأكد ان متعلقاتكم ليست علي األرض او
علي االسره

النظافه.
لحمايتك والراحة الشخصية يتم تنظيف الحمامات ودورات المياه وتطهيرها يوميا من قبل موظفينا .من فضلك
ال تقف على مقعد المرحاض  ,اعتبر نفسك في المنزل!

واي فاي wifi
يوجد خدمه  wifiفي الفندق  ,الرقم السري لشبكه واي فاي االنترنت متاحة مع موظف االستقبال.
الخدمه متاحه في جميع في جميع الطوابق ,في األوقات المزدحمة ربما تقل سرعه االنترنت لسبب االستخدام الكثير من
نزالء الفندق في وقت واحد شكرا لتفهمكم .

أماكن وقوف السيارات:
عدد محدود من اماكن ركن السيارات يمكن ان تجده خلف الفندق مباشره ,اليمكن حجز هذه االماكن مسبقا,هناك الكثير
من مواقف السيارات الغير مجانيه قريبه من الفندق ,رجاء ال تنسي ان تأخذ تذكره من الماكينة  ,او تذكرة وقوف
السيارات والدفع في وقت الحق.
المياه:
مياه الحنفية تأتي من الجبال المحيطة بأنترالكن  ,رجاء الشعور بالحرية للشرب منها ,أنها مجانية ونقيه ولذيذه
الطبيعة والبيئة
تشتهر سويسرا بجبالها وطبيعتها المحيطة الرائعة ,رجاء الحفاظ علي الجمال والنظافة ,رجاء ال تترك القمامة ملقاة في
كل مكان  ,رجاء وضعها في السالل المخصصة لهذا او خذها معك .
هدوء وصفاء وقت الليل :
انترالكن مقصد سياحي شهير ,وهنا العديد من السياح من شتي الجنسيات والثقافات  ,كل شخص لديه عادات النوم
المختلفه  ,لذا رجاء عدم االزعاج وعمل ضوضاء اثناء الليل وكن علي اتم الهدوء بعد الساعه 00:11
بطاقات الزوار /خصومات السفر
يمكنك استخدام كارت الزوار الذي استلمته من مكتب االستقبال في المواصالت الداخليه والحافالت في انترالكن وكذلك
القطار مجانا
االطفال حتي  6سنوات يسافر مجانا حول سويسرا في المواصالت العامه ,اذا كانوا مصاحبين للوالدين ,اذا كنت تريد
ان تستكشف سويسرا مع اطفال اكبر سنا ,لذا نوصي بأن تشتري " جينيور كارد" لكل االطفال حتي عمر  06سنه ,ذا
متاح في جميع محطات القطار بتكلفه  01فرنك سويسري
وهذا تسمح لهم بالسفر مجانا بصحبه الوالدين في جميع المواصالت العامه (باص -قطار -مركب)
قطار جبل " يونجفراو" ايضا يقدم عروض وتخفيضات مذهله ,اذا اردت ذلك نحن بكل سعاده نخبرك بأخر عروضهم

