الفﺨامﺔ األﺳﻄوريﺔ
ً
ً
عمان.
تجربة ُم
اكتشفوا
لهمة في ّ

األناقﺔ الفائقﺔ
لفندقنا المعروف
استمتعوا باألناقة الراقية ُ
فضلة لدى كثيرين في المدينة.
الم ّ
والذي ُيعتبر أحد أشهر الفنادق ُ

حفاوة االﺳﺘقﺒال
عمان
يقبع فندق فورسيزونز على واحدة من أعلى ِقمم تالل ّ
السبعة داخل الشوارع المورقة ِلمنطقة عبدون السكنية الراقية
معلما مرمو ً
ً
قا من األحجار الجيرية البيضاء ،على غرار
ليكون

المباني األثرية التي ال تزال باقية من تاريخ األردن القديم.
عبدة حصرية ُمزينة بمناظر
تبدأ تجربة وصولكم على طريق ُم ّ

طبيعية في غاية الروعة والجمال .ادخلوا عبر ردهة ُمذهلة
إلى الجمال الهادئ في اللوبي ،حيث الونج ذا فواييه األنيق،

الوجهة المثالية في عّمان لالجتماعات واللقاءاتَ .يطيب ِلفندق

خصصة
لم ّ
فورسيزونز أن يستقبلكم و ُير ّحب بكم بالخدمة ا ُ

األصيلة في أجواء تتميز بالسالمة وراحة البال.

تعرفوا على المزيد عن فندقنا
ّ

الﺨفيﺔ
الﻌﺠائﺐ القديمﺔ والﺠواهر
ّ

وفر فورسيزونز الوجهة المثالية الستكشاف جميع روائع األردن وأجمل معالِمها .ال يبعد فندقنا
ُي ّ

عن البحر الميت سوى  40دقيقة حيث ُيمكنكم السباحة في المكان األكثر ملوحة على وجه األرض.
ال تفّوتوا فرصة زيارة مدينة البتراء األثرية المنحوتة في الصخور الحمراء والتي يعود تاريخها إلى

 2,000عام ،والتي كانت مدفونة لوقت طويل تحت رمال الصحراء ،أو تجّولوا في مدينة جرش
والتي ُتعتبر واحدة من أكبر المواقع العالمية التي تحتوي على فنون العمارة الرومانية واألكثر حفاظًا

على حالتها الممتازة .اكتشفوا آثار شمال األردن التي ّ
منطقتي طبقة
لسياح ومن بينها
قلما يزورها ا ّ
ْ
فحل وأم قيسّ .
خططوا رحلة نهارية إلى النقوش الصحراوية ا َلمحمية من منظمة اليونسكو في

وادي رم ،أو اغمروا أنفسكم في تجربة غوص ال مثيل لها في منطقة العقبة حيث مياه البحر

األحمر الفيروزية النقيةَ .سيأخذكم فريق اإلرشاد الفندقي (الكونسيرج) في رحلة استكشافية ،حيث
متعة وإثار ًة وتشو ً
ً
يقا.
سيتولى ترتيب أدق التفاصيل لتستمتعوا بأكثر الرحالت
تعرفوا على المزيد عن موقعنا
ّ

لهم
ﺗﺼميم ُم ٌ
ٌ
يغمرها الضوء
انعموا باالسترخاء في الفخامة الرحبة ،التي ُ
ُ
وتجعلكم تشعرون وكأنكم في بيتكم.
في كل مكان

ﺗﺼميم إﺑداﻋي مدروس
والمزخرفة
المنعش وذات المساحات الرحبة ُ
المشرقة المليئة بالهواء ُ
يا لروعة أماكن اإلقامة ُ

يدويا ،من بينها كرسي
لمبهرة مع تشكيلة بديعة من األثاث المصنوع
ً
على الطريقة العصرية ا ُ
لحمامات الواسعة ذات التصاميم
استلقاء ُمريح لتنعموا بتجربة حلم النهار بجوار النافذة .تفتح ا ّ
تطورة
الم ّ
الحديثة على منطقة تبديل مالبس كبيرة ،في حين تضمن الخدمات التكنولوجية ُ

داخل الغرفة توفير الراحة التامة والسهولة الفائقة للضيوف .كما توجد بعض الديكورات ذات
الطابع الخاص مثل السجاد والزخارف من إبداع فنانين محليين لتسليط الضوء على الثقافة

األردنية العريقة والتاريخ األردني القديم.

مشاهدة جدول أماكن اإلقامة
تعرفوا على المزيد عن غرف اإلقامة
ّ

المفﻌمﺔ ﺑالنﺸاط
األناقﺔ ُ
تُ عتبر أجنحتنا مثالية لألزواج ِلقضاء أجمل اإلجازات أو ألروع الرحالت العائلية أو لالستمتاع

وفر هذه األجنحة تجربة إقامة سكنية في أجواء من
بإقامة طويلة في عّمان ،حيث ُت ّ
المستوحاة من
المبهرة التي تجمع بين األلوان والمنسوجات والفنون المحلية ُ
التصاميم ُ
المخصصة للمعيشة وتناول الطعام
الصحراء والمدينة على حد سواءُ .تعد المناطق الرحبة
ّ
الخيار ِ
المثالي لترفيه ُ
الضيوف وإمتاعهم أو لالسترخاء على طريقتكم الخاصة .مهما كانت

احتياجاتكم ،ما عليكم إال أن تطلبوا منا وانعموا براحة البال وكونوا على يقين بأنكم ستحظون
بخبرات فورسيزونز والحفاوة األردنية.

مشاهدة جدول أماكن اإلقامة
تعرفوا على المزيد عن أجنحتنا
ّ

المﻄاﻋم األنيقﺔ في المدينﺔ الﻌريقﺔ
اختاروا من ستة أماكن لتناول المأكوالت والمشروبات،
عمان.
والتي من بينها مطعم ال كابيتال البراسيري الوحيد في ّ

وﺟهات حﺼريﺔ للمأكوالت الﺸهيﺔ
ابدؤوا يومكم باإلفطار في مطعم أوليا المغمور بنور الشمس .ليس هناك أجمل من اللقاء

الحتساء قهوة الصباح أو شاي ما بعد الظهيرة في الونج ذا فواييه أو الكوكتيالت المبتكرة في
بار سير .استمتعوا بتجربة تناول الطعام غير الرسمية في التراس في مطعم فايف جريل آند

الونج أو جّربوا فايف آب بجوار حوض السباحة .في مطعم ال كابيتال براسيريُ ،تقّدم المأكوالت
الفرنسية الكالسيكية المح ّ
دثة .إذا كنتم ُتريدون االستمتاع بأشهى المأكوالت والمشروبات

بأقصى قدر من الراحة والخصوصية ،بإمكانكم طلب خدمة فورسيزونز لتقديم الطعام في

والمتوفرة في أي ساعة من النهار أو الليل.
الغرفة،
ّ

تعرفوا على المزيد عن المأكوالت والمشروبات
ّ

أﺟواء المنﺘﺠﻌات في قلﺐ المدينﺔ
ُيمكنكم السباحة في حوض سباحة السبا الداخلي أو اختيار
منهما!
السباحة تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق .واألفضل من ذلك ،أن تسبحوا في كل ُ
تعرفوا على المزيد عن السبا
ّ

الرفاهيﺔ في أﺑهى ﺻورها
عمان.
قدم ُ
ُ
يس ّر فندق فورسيزونز أن ُي ّ
لضيوفه تجربة استرخاء المنتجعات في قلب مدينة ّ
المصمم بطريقة مؤنسة ومتجانسة ،اكتشفوا فوائد االسترخاء واالنتعاش من
ففي السبا
ّ

جددوا نشاطكم
خالل عالجات التقشير بملح البحر الميت وكذلك عالجات الطين الشهيرةّ .
حوضي
المضاء بنور الشمس ،ثم انطلقوا للسباحة في
وحيويتكم في مركز اللياقة البدنية ُ
ْ

المرتفعةُ ،يمكنكم االسترخاء من خالل
السباحة الداخلي والخارجي .وفي الشهور ذات الحرارة ُ

التدليك في كابانا خاصة على تراس حوض السباحة.

تعرفوا على المزيد عن أحواض السباحة واللياقة البدنية
ّ

ﺗرفيه في األماكن المﻐلقﺔ والمفﺘوحﺔ
ٌ
عمان
استكشفوا أفخم الوجهات في ّ
إلقامة االجتماعات والمناسبات الخاصة وحفالت الزفاف.
تعرفوا على المزيد عن تخطيط الفعاليات والتخطيط لحفالت الزفاف
ّ

الفﺨامﺔ الفاﺧرة
يا لها من قاعة هائلة ُمناسبة لفعاليات األعمال والفعاليات االجتماعية ،حيث تستوعب
القاعة ُ
لمناسبات
الكبرى ما يصل إلى  700ضيف جالس لتناول المأكوالت أو  1,200ضيف ُ
لمتنوعة إلى ثالث صالونات
االستقبال وتناول المشروباتُ .يمكن تقسيم هذه المساحة ا
ّ
ً
كليا بما ُيناسب احتياجاتكم .كما تتوفر منطقة مضاءة بنور
صغيرة ما يجعلها قابلة للتغيير
الشمس للتحضير لما قبل الفعاليات عند المدخل وتستمر إلى التراس الكبير لالستمتاع بالترفيه

في الهواء الطلقُ .يمكن الدخول في هذا المكان الراقي عبر َد َرج حلزوني من اللوبي أو َد َرج
ً
ً
رائعا بالفخامة عند الوصول.
إحساسا
خارجي مؤطر بالمناظر الطبيعية الخالبة ،ليمنحكم
عرفوا على المزيد عن القاعة الكبرى
ت ّ

ُ
األلفﺔ واالنﺘﻌاش
ً
ً
ً
ومبهجا إلقامة الفعاليات خالل النهار
رائعا
مكانا
ُيصبح مطعم أوليا ،مطعم اإلفطار لدينا،
ليا للقاءات االجتماعية الصغيرة ،ولكنه يتسم بالمرونة أ ً
والمساء ،حيث ُيعتبر مثا ً
يضا إلقامة

ً
ضيفا بنظام الحجرات الدراسية ثم انتقلوا
االجتماعات والمؤتمرات .اجمعوا ما يصل إلى 60

إلى التراس الخارجي الملحق لتناول الغداء أو لقضاء استراحات تناول القهوة .سيعمل فريق
ِ
السلس والكفاءة المميزة.
الخبراء لدينا على بث روح الحياة في فعاليتكم من خالل التنظيم

عرفوا على المزيد عن مطعم أوليا
ت ّ

الﺘرﺗيﺒات الﺘنفيذيﺔ
تُ ضفي األلوان الخشبية الرائعة لمسة تقليدية لقاعة االجتماعات

تقسيمها إلى قسمين
المجهزة بالكامل ،حيث ُيمكن
ُ
الحديثة ُ
وتتميز بمنطقة ُمخصصة ألنشطة ما قبل الفعاليات ِلقضاء

أوقات االستراحات .ادعوا ما يصل إلى  100ضيف بجلسة
ً
قدم مطبخ فورسيزونز
مسرح أو 70
ضيفا لتناول عشاء رسميُ .ي ّ

لمميز وخدمته األسطورية تجربة ال ُتنسى لفعالية ُممتعة بكل
ا ُ

ما تحمله الكلمة من معنى.

عرفوا على المزيد عن قاعة الكراون
ت ّ

المناقﺸات الﺴريﺔ
مخصصتان ومنعزلتان في الطابق الثاني،
لدينا قاعتان
ّ
سهال إلى مركز األعمال.
وصوال
توفران
ً
ً
عرفوا على المزيد عن القاعتين
ت ّ

مؤﺗمرات كﺒار الﺸﺨﺼيات
ح ً
المقيمين بالفندق ،فإن طابقنا
رصا منا على ضمان توفير وصول خصوصي للضيوف ُ

الخامس يوفر ثالث قاعات اجتماعات قريبة من بعضها ،وجميعها متساوية في المساحة
ً
ضيفا بنظام األقسام الدراسية .تتميز كل قاعة بإضاءتها بنور
وتستوعب ما يصل إلى 25

النهار الطبيعي ُ
وفر أحدث الُمعدات التكنولوجية .أمتعوا ضيوفكم واتركوا انطباعات رائعة
وت ّ
ِ
مطاعمنا الشهيرة إلى سبا الخمس نجوم،
بتداء من
بفضل خبرات فورسيزونز الواسعة ا
ً
المثيرة إلى أجمل الوجهات السياحية األردنية المعروفة على
باإلضافة إلى الرحالت النهارية ُ

مستوى العالم.

تعرفوا على المزيد عن قاعات االجتماعات في الطابق الخامس
ّ

ﺟدول أماكن اإلقامﺔ
أماكن اإلقامة

الكمية

الطابق

إجمال ي أماكن اإلقامة192 :
المساحة

اإلشغال

األسرة
ّ

الحمامات
ّ

ُغرف الضيوف
الطابق الثامن إلى الطابق
الخامس عشر (طوابق ُيمنع
ً
ً
مربعا
مترا
45
؛
12
فيها التدخين 8 :و 9و 10و
ً
ً
مربعا)
قدما
(485
طوابق ُيسمح فيها بالتدخين:
 11و 14و)15

سرير كبير أو سريران
 3أشخاص بالغين ،أو
حمام كامل من الرخام
للطي
قابل
منفصالن؛ سرير
َّ
شخصان بالغان وطفل
أو سرير أطفال ،بالطلب

ً
ً
مربعا
مترا
45
قدما مربعا)ً
ً
(485

 3أشخاص بالغين ،أو
شخصان بالغان
وطفل

سرير كبير أو سريران
حمام كامل من الرخام
منفصالن؛ سرير قابل للطي َّ
أو سرير أطفال ،بالطلب

ً
ً
مربعا
مترا
45
ً
ً
مربعا)
قدما
(485

 3أشخاص بالغين ،أو
شخصان بالغان
وطفل

سرير كبير أو سريران
حمام كامل من الرخام
للطي
قابل
منفصالن؛ سرير
َّ
أو سرير أطفال ،بالطلب

غرف بريميوم

110

غرف ديلوكس

40

الطابقان السادس والسابع
(طابقان ُيمنع فيهما التدخين)

غرف سوبيريور

13

الطابق الخامس
(طابق ُيسمح فيه بالتدخين)

األجنحة
ً
ً
مربعا
مترا
283
( 3,045قدماً
ً
مربعا) ،باإلضافة
إلى الشرفة

جناح ملكي
َ
بغرفتي نوم

1

الطابق الخامس عشر

جناح رئاسي بغرفة
نوم واحدة

2

الطابقان الثاني عشر والرابع
 200متر مربع
عشر
(طابق ُيمنع فيه التدخين12 :؛ ( 2.153قدماً
ً
مربعا)
طابق ُيسمح فيه بالتدخين:
)14

جناح بريميير

6

جناح فورسيزونز
التنفيذي
ديلوكس بشرفة

5

الطابق الخامس عشر
(طابق ُيسمح فيه بالتدخين)

جناح فورسيزونز
التنفيذي

15

الطابق الخامس إلى الطابق
الرابع عشر (طوابق ُيمنع فيها
التدخين 6 :و 7و 8و 9و10
و12؛ طوابق ُيسمح فيها
بالتدخين 5 :و 11و)14

الطابق الثاني عشر إلى الطابق
الخامس عشر
ً
ً
مربعا
مترا
88
(طابق ُيمنع فيه التدخين:
ً
ً
مربعا)
قدما
(947
12؛ طابقان ُيسمح فيهما
بالتدخين 14 :و)15

 6أشخاص بالغين ،أو
 4أشخاص بالغين
وطفلين
 3أشخاص بالغين ،أو
شخصان بالغان
وطفل

حمام كامل من الرخام لكل
سرير كبير وسريران
منفصالن؛ سرير قابل للطي غرفة نوم ،باإلضافة إلى
حمام للضيوف
أو سرير أطفال ،بالطلب
سرير كبير؛
سرير قابل للطي أو
سرير أطفال ،بالطلب

حمام كامل لكل
َّ
غرفةباإلضافة إلى حمام للضيوف

 3أشخاص بالغين ،أو
شخصان بالغان
وطفل

سرير كبير؛
سرير قابل للطي أو
سرير أطفال ،بالطلب

حمام كامل من الرخام؛ باإلضافة
ّ
إلى حمام للضيوف ووحدة ُدش

ً
ً
مربعا
مترا
66
 3أشخاص بالغين ،أو
ً
ً
مربعا)،
قدما
(710
شخصان بالغان
باإلضافة إلى
وطفل
الشرفة

سرير كبير؛
سرير قابل للطي أو
سرير أطفال ،بالطلب

حمام كامل من الرخام
َّ

 3أشخاص بالغين ،أو
شخصان بالغان
وطفل

سرير كبير؛
سرير قابل للطي أو
سرير أطفال ،بالطلب

حمام كامل من الرخام
َّ

ً
ً
مربعا
مترا
66
قدما مربعا)ً
ً
(710

الموقﻊ

عمان السبعة
• في
ّ
الدوار الخامس على أعلى قمة من ِقمم تالل ّ

• على ُبعد خمس دقائق من منطقة عبدون السكنية الحي المالي
بمنطقة الشميساني

عمان
• مسافة قريبة بالسيارة من متحف السيارات الملكي وقلعة ّ
وشارع الرينبو باإلضافة إلى شارع الملك فيصل في قلب وسط المدينة
• الوجهة المثالية لزيارات البحر الميت ومدينة البتراء ومدينة جرش
والصحراء في وادي رم والشاطئ في منطقة العقبة باإلضافة إلى
منطقتي طبقة فحل وأم قيس
الجواهر الخفية في
ْ

•  30دقيقة من مطار الملكة علياء الدولي ( – )AMMرحلة ُمدتها  4ساعات
بالطائرة من أوروبا ،وساعتين ونصف من منطقة الخليج العربي

المﻄاﻋم األنيقﺔ في المدينﺔ الﻌريقﺔ

• مطعم ال كابيتال للمأكوالت الفرنسية األصيلة

• مطعم فايف جريل آند الونج لتناول الطعام بشكل غير رسمي في
التراس ومطعم فايف آب بجوار حوض السباحة
• مطعم أوليا لتناول اإلفطار في األماكن المفتوحة أو المغلقة

• ذا فواييه الونج للقهوة والكوكتيالت والوجبات الخفيفة وشاي ما بعد
الظهيرة التقليدي
• بار سير الحتساء الكوكتيالت في أجواء حصرية وخصوصية
الغرفة على مدى  24ساعة
• خدمة تقديم الطعام في ُ

ﺗواﺻلوا مﻌنا

أماكن اإلقامﺔ

ً
جناحا
•  192مكان إقامة ،تشمل 29

fourseasons.com/ar/amman

توفر نور النهار الطبيعي
• تصميم عصري أنيق مع ّ

الﺴﺒا واالﺳﺘﺠمام

• سبا نهاري ُمنعش يحتوي على خمس غرف ُمعالجة

• غرف أنيقة لتبديل المالبس ،تشمل ساونا للسيدات وساونا وغرفة
ُبخار للرجال
• حوض سباحة خارجي على سطح الفندق بإطاللة بانورامية على المدينة
• حوض سباحة داخلي وبجواره جاكوزي

ومضاء بنور الشمس
• مركز لياقة بدنية مفتوح على مدار الساعة ُ
طوال النهار ويحتوي على أحدث أجهزة التمارين الرياضية ومعدات
األثقال وملعب اسكواش

االﺟﺘماﻋات والفﻌاليات وحفالت الزفاف

عمان إلقامة حفالت الزفاف والمناسبات االجتماعية
• أفخم وجهة في ّ
ومؤتمرات األعمال
ً
ً
ً
ً
مربعا)
قدما
مربعا (32,366
مترا
• قاعات فعاليات بمساحة 3,007
تضم  13قاعة
ُ

عمان
فندق فورسيزونز ّ
الدوار الخامس ،شارع الكندي
ّ
عمان ،األردن
عمانّ ،
جبل ّ
الهاتف / 962 )6( 5555-550 :الفاكس962 )6( 5556-550 :
عرض االتجاهات والخريطة

هل ُﺗريدون أي ﺷيء؟
هيا ،دردﺷوا مﻌنا.
تنزيل تطبيق فورسيزونز

ُتعد العالمات التجارية "فورسيزونز" و"فنادق ومنتجعات فورسيزونز" أو أي مزيج منها و"تري ديزاين" عالمات تجارية
فورسيزونز المحدودة في كندا والواليات المتحدة األمريكية وفنادق فورسيزونز (باربادوس)
سج
لة باسم شركة فنادق ُم ّ
ذ.م.م .في أي مكان آخر في العالم.

• استيعاب ما يصل إلى  1,200ضيف؛ ُمناسبات االجتماع وتناول
الطعام لما يصل إلى  500ضيف

تاريخ اإلعداد · 10/2021 :تصميمtheworkhouse.ca :

