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 �א� א����� يقع في قلب الكويت، وهو خيار اإلقامة المثالي للنزالء الباحثين عن الراحة و يحتوى على مجموعة	���� ���� 
 واسعة من أماكن الترفيه ومرافق األعمال التجارية. ويقع الفندق في منطقة البدع المعروفة، يبعد المنتجع الذي خضع حديًثا

للتجديد ١٥ دقيقة بالسيارة عن مطار الكويت الدولي و ١٠ دقائق عن مناطق التسوق الكبرى۰
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غرف لغير المدخنين
خدمة صف السيارات 

خدمات الغسيل والغسيل الجاف
خدمة صرف وتغيير العمالت
مكتب تأجير سيارات ليموزين

موظفون متعددي اللغات
صف السيارات بأحدث التقنيات بسعة استيعاب

تصل إلي ٤٢٠ سيارة
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 ١٧٩ غرفة وجناح
غرف بإطاللة على المسبح او البحر او الحديقة

شاشة تلفزيون إل أي دي ٤٢ بوصة متعددة القنوات
هاتف مفتوح لالتصال الدولي

ميني بار و خزانة داخل الغرفة
شاي وقهوة ومياه معدنية مجانية

صالون منير للسيدات فقط
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 أكبر مركز ترفيهي رياضي في الكويت 
شاطئ خاص مع أربعة مسابح

 صالة لياقة بدنية مجهزة على أعلى مستوى بأوزان حرة 
وأجهزة كارديو 

ستوديو لفنون القتال واليوجا، دروس لياقة بدنية 
ومدربين شخصيين

 دروس اللياقة البندية ليه ميل العالمية الشهيرة، 
الرماية، السالسا، الزومبا والبالية

صالة رياضية للسيدات فقط في منطقة خاصة 
مالعب أسكواش و تنس 
مركز الغوص 
غرف ساونا و بخار منفصلة للرجال والسيدات 
برجوال مطلة على البحر متاحة لإليجار 
مركز النخيل لرعاية االطفال (جونيور كير) بمنطقة 

ألعاب داخلية وخارجية
الدخول حصري لنزالء الفندق واألعضاء فقط 
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المأكوالت البحرية الكويتية في جو أصيل

 ���� �כא��� �א���
مغربي يقدم أطباق المبطخ المغربي الكالسيكية والتقليدية
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 يقدم بوفيهات طازجة لوجبات الفطور ، الغداء والعشاء مع

 محطات طهي حّية وبإطاللة رائعة على البحر و المسبح

 ��� �א�
 مطل على المسبح يساعد على االسترخاء ويقدم المشروبات

والوجبات الخفيفة
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المطبخ الهندي في أبهى صوره وبإطاللة رائعة على البحر

¢��� £� ���� 
تمتع بالنكهات الشرقية التقليدية المقدمة بطريقة

عصرية أنيقة
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ركن غير رسمي لتقديم الوجبات الخفيفة الصحية

 أما قائمة تناول الطعام في الغرفة فهي متاحة على مدار
 اليوم وهي على مسافة مكالمة واحدة منك

info@thepalms-kuwait.com

 حولي

الجابرية

بيان سلوي

السالمية

الرميثية

دوار البدع

شارع التعاون
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 �א� א����� هو موطن أحدث وأشهر مركز اجتماعات ومؤتمرات في الكويت، مجهزة بأحدث التقنيات السمعية	���� ���� 
والبصرية باالضافة الى األثاث الراقي واألنيق٠

 من غرف االجتماعات الخاصة بمجالس إدارة األعمال، إلي إطالق المنتجات وعقد الندوات، وحتى المؤتمرات على نطاق أوسع،
 والمناسبات الخاصة بالقطاع العام وحفالت الزفاف المميزة، تتميزغرف االجتماعات الستة لدينا، وصالتين اإلحتفاالت بمرونة وسهولة

تنسيقها، ويمكنها أن تستقبل حتى ٢٠٠٠ ضيف٠
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ميكرفونــات والنظام الصوتي أيه في 
تقنيات متطورة للمسرح 
شاشة لجهاز العرض الضوئي 
 مكبر صوت 
إمكانيات عقد المؤتمرات بالفيديو عن بعد 
تقنيات العرض بالفيديو، ومشغالت الصوت في أتش أس، وسي دي، ودي في دي 
أدوات مكتبية 
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