
 

 

باألجواء المريحة    Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collectionيتميز فندق سيندهورن ميدتاون بانكوك 

، باإلضافة إلى وسائل الراحة للمسافرين العصريين كل نقطة اتصالفي  لعمالئنا المميزينب خدمة حقيقية والراقية، مع تقديم تجار

اإلحساس بحرية االختيار من الجودة والقيمة والراحة، ونمنح ضيوفنا نحرص على تعزيز والمغامرين الحضريين على حد سواء. 

ل إلى أفضل ما تقدمه  إنه أفضل مكان للوصو. نوفرهامتعددة الجوانب وكذلك المطاعم والبارات التي الكل من خيارات اإلقامة خالل 

سيندهورن ميدتاون  ، كل هذا يبدأ هنا في إلى الرفاهية الفخامة، ومن بانكوك. من الثقافة إلى الفن، ومن تناول الطعام إلى الرقص

Sindhorn Midtown   -  .مالذك في قلب المدينة 
 
 

 سهولة الوصول إلى أفضل ما تقدمه بانكوك 

.  سويلمساحات الخضراء والطنين المحموم ألزقة  لبين الجيوب الهادئة ات؛ والثقاف ونمزيج متنوع من الفن ذات بانكوك مدينة عالمية 

،  األحداث المحلية ومكاتب الشركات ومراكز الترفيهقلب في حي النغسوان، في   Sindhorn Midtownسيندهورن ميدتاون قع ي 

من محطتي القطار  خمس دقائق سيًرا على األقدام  كما أنه على بعدوسيلوم.  ى كل من سوخومفيتمما يتيح لك الوصول بسهولة إل

بارك في نزهة قصيرة سيًرا على   إلى سنترال تشيدلوم ولومبينيويمكنك الذهاب . Ratchadamri BTSو Chit Lomالمعلق 

إلى مستشفى  بينما يمكنك الوصول إلى ضريح إيراوان وسوق براتونام وسنترال وورلد. للوصول التوك توك اركب . األقدام

. بجولة في معالم المدينة. هدئ أعصابك واستمتع في رحلة قصيرة بالسيارة بمرونجراد الدولي ومستشفى بانكوك ومستشفى ميدبارك

  إجازتك في بانكوك.لالستمتاع ب نقطة انطالق حضرية   Sindhorn Midtownكل ذلك يجعل سيندهورن ميدتاون 
 
 

  اكل شيء يبدأ من هن

من االستمتاع  . بعد يوم نقدمها لنزالئنا غرفة وجناًحا 344معًا في يجتمعون واألناقة الهادئة والفن المحلي المذهل العصري التصميم 

المريح الذي يشبه  واستلق على سريرك ، واسترخ مع مشروب أو اثنين ، جدد نشاطك تحت الدش المتدفقالمتنوعة المدينةبأنشطة 

 السحابة. 
 

 فئات الغرف:  
 (2م 33)غرفة عادية  153 •

 (2م 33)غرفة بريميوم  99 •

 ( 2م 33)جناح  30 •

 (2م 40)جناح بغرفة نوم واحدة  20 •

 (2م 40)أجنحة سكاي بغرفة نوم واحدة  5 •

 ( 2م 54)جناح بغرفتين للنوم  12 •

 (2م 72)جناح زاوية بغرفتين للنوم  20 •

 (2م 72)أجنحة زاوية بغرفتين للنوم  5 •

 :المواصفات
 أسرة كينج أو مزدوجة  •

 غرف متصلة بأبواب داخلية  •

 منقي هواء لتوفير بيئة نظيفة ومريحة  •

 بوصة مع مجموعة مختارة من القنوات المحلية والعالمية   49تلفزيون ليد  •

 USBكبالت شحن مريحة وقوابس عالمية مثل مقابس  •

 خدمة إنترنت السلكي )واي فاي( مجانية في جميع أنحاء الفندق  •

 في غرف األجنحة بالمجان ثالجة صغيرة ترحيبية  •

 تجهيزات مجانية لعمل الشاي والقهوة •

 م عند الطلب وسائل راحة مختارة في الحما •

 29- 25، متاحة في كل الغرف الواقعة في الطوابق 1في  2غسالة ومجفف  •

وشفاط مطبخ وغالية كهربائية وفرن ميكروويف وثالجة وأدوات   كهربائيمطبخ صغير جيد التجهيز يحتوي على موقد  •

 29-25مطبخ، متاحة في غرف األجنحة وكل الغرف الواقعة في الطوابق 

 



 

 

 النُزل المزودة بخدمات من الداخل

ميدتاون   ذلك ستجده في سيندهورن  الوافرة، كل  والراحة  السهلة  والتكنولوجيا  الطراز  في  الرائع    Sindhorn Midtownالبساطة 

 وحدة نُزل خاصة مزودة بخدمات.  49المكون من ستة طوابق والذي يحتوي على 

  فئات الغرف:
 (2م 40إلى  32جناح استوديو )من  34 •

 ( 2م 50إلى  40من )شقة بغرفة نوم واحدة   15 •

  المواصفات:
 سرير كينج  •

 تلفزيون ليد مع مجموعة مختارة من القنوات المحلية والعالمية  •

 منقي هواء لتوفير بيئة نظيفة ومريحة  •

ومحمصة  وشفاط مطبخ وغالية كهربائية وفرن ميكروويف وثالجة كهربائي مطبخ صغير جيد التجهيز يحتوي على موقد  •

 وأدوات مطبخ 

 1في  2غسالة ومجفف  •

 حديقة خاصة في المنطقة العامة المشتركة  •

 أماكن لركن السيارات وإنترنت السلكي )واي فاي( في جميع أنحاء النُزل  •

 

 

 منافذ الطعام والمشروبات 

 Bangkok’78مطعم 

المدينة، مثل  على مستوى   "أفضل األطباق"  تضم قائمةوهو يقدم مستوحى من العصر الذهبي لعاصمة تايالند في السبعينيات، المطعم 

Pad Thai Goong  وحساءTom Yum وKhao Soi وMango Sticky Rice ،  والعديد من األطباق الكالسيكية القديمة التي

لعشاق  كما نقدم . ذوي الخبرةالطهاة التايالنديين معدة بواسطة فريقنا من صيلة تستخدم مكونات محلية طازجة لتقديم األذواق األ

حائز على نجمة  ر الالشهي التايالندي  Saneh Jaanسانيه جان مطعم وصفات منسية منذ زمن طويل بالتعاون مع  التايالنديةاألكالت 

استمع إلى موسيقى ياستريير  .القديمطعم السبعينيات التايالندي بتجربة األجواء االنتقائية في بانكوك في أجواء م تمتع . واحدة ميشالن

 خاصة.التجمعات الاألصدقاء أو في تجمعات أو عشاء عائلي أو  متكلفة بوجبة غداء غير المبهجة بينما تستمتع 

 مساءً  10:30صباًحا حتى  11:30يوميًا من الساعة  مواعيد العمل:

 مقعد 150 سعة الجلوس:
 

 .Sip & Coسيب آند كو 

ساحة مشتركة  عبارة عن م Sip & Coسيب آند كود  -  بانكوكالمثيرة في ألنشطة لالستمتاع بالكثير من اة اليومية التي تحتاجها الطاق 

منطقة  احتوائه على مع وحاسة التذوق لديك. التي ستثير المرطبات والوجبات األساسية وتقدم ،  واإلبداعالرغبة في التحدث تثير 

يمكنك المالذ المثالي في قلب المدينة. هو   Sip & Co، فإن سيب آند كو قريبًاباإلضافة إلى منطقة خارجية ستفتتح جلوس داخلية 

 الخاص بنا.  Langsuanالنغسوان  مقهى ومطبخشريك في  أو البحث عن بمفردكإجراء المقابالت أو االستراحة أو االسترخاء 

 مساءً  10صباًحا إلى   6يوميًا من الساعة  مواعيد العمل:

 مقعدًا 40 سعة الجلوس:
 

 The Black Catبالك كات 

للدردشة أثناء تناول مشروب  حيث أنه يعتبر مكانًا مثاليًا  غير المكتشفة؛ص بنا العديد من األسرار بار الويسكي التايالندي الخا يحمل 

مميزة  ويقدم أمزجة . Sindhorn Midtownسيندهورن ميدتاون بانكوك بالقرب من ردهة فندق وهو مخبأ ، والتجول في المكان

 باإلضافة إلى وجبات البار التايالندية الخفيفة المفضلة. ، وحاة من حكايات القطط حول العالممست 

 صباًحا  2مساًء حتى   5يوميًا من الساعة  عيد العمل:موا

 مقعدًا 40 سعة الجلوس:
 



 

 

Horizon Pool مسبح األفق 

التمتع بالكوكتيالت المختارة  Horizon Poolمناظر األفق والميأه المتأللئة والمشروبات العصرية؛ حيث يتيح لك مسبح األفق 

 طابقًا.  18والوجبات الخفيفة بينما تستمع بمنظر األفق لمدينة بانكوك تحت أشعة الشمس على ارتفاع 

  مساءً  10صباًحا إلى  11مساًء، والطعام من الساعة  10صباًحا إلى   7حمام السباحة والمشروبات من الساعة  مواعيد العمل:

 مقاعد في منطقة تناول الطعام  10مقاعد على طاولة البار و 9 سعة الجلوس:

 

  مركز اللياقة البدنية

. ضوء الشمس الطبيعيبدخول  النوافذ الممتدة من الجدار إلى السقف؛ حيث تسمح من الطابق التاسع عشرعلوية رائعة مناظر 

الحفاظ على لياقتك البدنية بفضل احتوائه على  في  Sindhorn Midtownسيندهورن ميدتاون مركز اللياقة البدنية في  سيساعدك 

 ساونا في الطابق السفلي. كما توجد غرفتان لل. Life Fitnessأحدث معدات اللياقة البدنية من 

 يوميًا وعلى مدار اليوم مواعيد العمل:

 

  أماكن االجتماعات ألحداث ال تُنسى

تتميز مساحات االجتماعات في   - تقديم الطعام مبتكرة ل خدمات، و الجتماعاتلحديثة ومرافق تكنولوجيا ، وأماكن بال أعمدة 

متعددة االستخدامات  يجعلها ، مما ء الشمس الطبيعي والتصميم البسيطضوبوفرة  Sindhorn Midtownسيندهورن ميدتاون 

 من اجتماعات العمل إلى التجمعات الخاصة. ،  في أي مناسبةوصالحة لالستخدام  

  

 اتصل بنا 

 8888 796 2 66+ هاتف:  ,Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan 68 العنوان:

Bangkok 10330 Thailand                  :8889 796 2 66+ فاكس 

 sindhornmidtown.co الموقع اإللكتروني:                 commercial.sindhornmidtown@ihg.com البريد اإللكتروني:
 

        Ms. Umaporn Vongpipun المدير العام:

 Mr. Nawin Pakwattanakarn مدير الفندق:

 Mr. Wang Rattanatrakulchaiمدير المبيعات: 

 Ms. Noppawan Sirinoppakunالمدير األعلى التصاالت التسويق: 

 

 IHG® Hotels & Resortsاإلدارة:                    شركة سيام سيندهورن المحدودة الشركة المالكة: 
 sindhorn_midtownإنستاجرام:    Sindhorn Midtown Hotel Bangkokفيسبوك: 

   Sindhorn Midtown Hotel Bangkokلينكيدإن: 

 

 

 الغرفة
المساحة  

( 2)م  

  
 السعة )فرد( 

  

 حفل استقبال  مأدبة طعام U على شكل   قاعة اجتماعات  فصل دراسي مسرح 

 45 30 21 22 20 48 44  ميدتاون واحد

 25 18 15 10 12 32 36  اثنينميدتاون 

 25 18 15 10 12 32 30 ميدتاون ثالثة 

 60 36 25 22 24 48 66 ميدتاون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

         
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


