فندق هاريس هوم فيينا:
كل شيء تحت سقف واحد ،إطالالت مذهلة!
استمتع باإلقامة في فندق هاريس هوم فيينا الذي يقع في ميلينيوم تاور ،على مقربة من منطقة دوناوانزيل
الترفيهة (جزيرة الدانوب) ،مباشرة فوق أحدث مركز تسوق وترفيه في فيينا مع أكثرمن  100متجر و أكثر
من  30مطعم ومجموعة بارات و مقاهي ،باإلضافة ألكبر مجمع سينمائي في النمسا .كما يتميز هذا الفندق
بموقعه المثالي القريب جداً من المحطة الرئيسية ( ،)S1,S2ومحطة الشرق ( ،)U6أو مطار فيينا(.)S7
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أنواع الغرف:

ميزات الغرف:
 97غرفة

∞ ∞حوض استحمام أو دش  /مرحاض
∞ ∞تكييف هوائي
∞ ∞مطبخ (في معظم الغرف)
∞ ∞أرضيات الباركيه الخشبية
∞ ∞سرير قياس كوين في غرفة مفردة
∞ ∞غرفة مالبس
∞ ∞خزنة حديدية
∞ ∞تلفاز بشاشة مسطحة
∞ ∞واي فاى مجانى

خدمات في الفندق والمناطق
السياحية القريبة

∞ ∞مركز خدمة هاريس لتنظيف المالبس
(الغساالت والمجففات)
∞ ∞العديد من المطاعم و البارات
∞ ∞التسوّ ق في مركز ميلينيوم سيتي
∞ ∞قاعات لالجتماعات والوالئم في FBC
∞ ∞أنشطة رياضية
∞ ∞بنك و متاجر محلية
∞ ∞قريب من الطرق السريعة
∞ ∞اتصال مباشر مع خطوط السكة الحديدية
S-Bahn
∞ ∞قطار الى المطار والمحطة الرئيسية
للسكك الحديدية
∞ ∞مترو أنفاق  U6 Handelskaiقرب
الفندق تماما

Das unmögliche Hotel
www.harrys-home.com

استوديو األعمال (بيزنس)
• المساحة 28 :م²
• سرير كوين قياس  200 × 140سم
• حمام مع دش ،مطبخ صغير

GRAZ

استوديو الدانوب
• المساحة 22 :م²
• سرير كينغ مساحة  200 × 160سم
• حمام مع دش  /مرحاض

شقة استوديو
• المساحة 50 :م²
• سريرين كل منهما بحجم  200 × 90سم
• حمام مع مرحاض ،مطبخ صغير

استوديو سوبيريور
• المساحة 32 :م²
• سريرين كل منهما بقياس  200 × 90سم
• حمام مع دش ،مطبخ صغير

استوديو تنفيذي (اكزيكيتيف)
• المساحة 29 :م²
• سريرين كل منهما بقياس  200 × 90سم
• حمام مع دش  /حمام

يقع فندق هاريس هوم في ميونخ أيضاً ،وغراتس و لينس و دورنبيرن.
فندق هاريس هوم فيينا ،هاندلسكاي  1200 ،94-96فيينا ،هاتف +43(0)1 330 3636:فاكس+ 43(0)1 330 3636-99 :
المدير دانييل بريغانت ،لالتصال wien@harrys-home.com, www.harrys-home.com :

