فندق هاريس هوم ميونيخ:
موقع ممتاز قريب من المرافق العامة
استمتع باإلقامة في فندق هاريس هوم في ميونيخ الذي يقع في منطقة مووزاخ “ ”Moosachفي المنطقة
المجاورة تماما لخطوط السكة الحديدية  S-Bahnالمتجه الى مطار ميونيخ (25دقيقة) و مترو األنفاق
 U3الذي ينقلك الى مركز المدينة ( 15دقيقة) .كما أنه يبعد بضع دقائق بالسيارة عن الطرق السريعة
( .)A9،A8،A96يوجد بالقرب من الفندق مركز للتسوق مع العديد من المحالت التجارية والمطاعم.
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أنواع الغرف:

 125غرفة

∞ ∞حمام  -دش  /مرحاض
∞ ∞تكييف هوائي
∞ ∞مطبخ ( في معظم الغرف)
∞ ∞أرضيات الباركيه الخشبية
∞ ∞سرير قياس كوين في الغرفة المفردة
∞ ∞خزنة حديدية
∞ ∞تلفاز بشاشة مسطحة
∞ ∞واي فاي مجاني

خدمات في الفندق والمناطق
السياحية القريبة

∞ ∞مركز هاريس لخدمة تنظيف المالبس
(الغساالت والمجففات)
∞ ∞العديد من المطاعم والمحالت التجارية
∞ ∞في مركز التسوّ ق (أطباق المطابخ
اآلسيوية والبافارية واإليطالية)
∞ ∞قاعتين لالجتماعات والوالئم تتسع لـ10
إلى  50شخصا
∞ ∞بنك
∞ ∞بجوار محطة السكك الحديدية S-Bahn
من محطة مووزاخ “ ”Moosachالذي
ينقلك الى المطار والمدينة.
∞ ∞مترو أنفاق ينقلك الى مركز المدينة

Das unmögliche Hotel
www.harrys-home.com
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ميزات الغرف:

B304

استوديو األعمال (البزنس)
• المساحة 27 :م²
• سرير كينغ قياس  200 × 160سم
• حمام مع دش ،مطبخ صغير

استوديو مفرد  /مزدوج
• المساحة 22 :م²
• سريرين فرديين أو سرير مزدوج
• حمام مع دش

جديد

استوديو «غرفتي نوم وجلوس
ومطبخ»
• المساحة 65 :م²
•  2غرف نوم
•  2حمام
• غرفة جلوس مع مطبخ

شقة استوديو
• المساحة 50 :م²
• سريرين فرديين أو سرير مزدوج
• حمام مع مرحاض
• غرفة جلوس مع مطبخ

استوديو سوبيريور
• المساحة 32 :م²
• سريرين فرديين أو سرير مزدوج
• حمام مع مرحاض ومطبخ

Harry’s Home is also located in Vienna, Graz, Linz and Dornbirn.
يقع فندق هاريس هوم في ميونيخ ،بونسالور بالتس  80992 ،5ميونيخ ،لالتصال :هاتف +49(0)89 24 88 697 00
فاكس  +49 (0)89 24 88 697 99المدير مارتن ميجر – لالتصال muenchen@harrys-home.com :

