
خلفیة تاریخیة عن الفندق 

 انشئ الخدیوي إسماعیل ھذا المبني األثري سنة ١٨٦٩ اثناء االحتفال بآفتتاح قناة السویس لیكون  استراحتین بھضبة االھرام وذلك
 الستضافة االمبراطورة أوجیني.  كان أحد تلك االستراحتین بالھضب الصخریة بجوار الھرم األكبر  أما األخرى فكانت تحت سفح الھرم و

 تم تشیید طریق بین القاھرة واألھرام

  بحلول عام١٨٨٠ أصبحت مصر منتجًعا شتویًا أنیقًا وممیًزا للسیاح  األوروبیین. حیث كان المناخ بالقرب من الھرم األكبر في الجیزة ، 
خارج القاھرة أفضل من وسط المدینة حیث  كانت ھذه البیئة الھادئة ھي المكان المناسب إلقامة زوجین شابین أمام الھرم األكبر. 

خالل عام 1883قام فریدریك وجیسي ھید ، وھما زوجان في شھر العسل ،بشراء االستراحة الملكیة تحت سفح الھرم. قاموا بتوسیعھا و 
اضافة طابق علوي . و اقترح صدیقھم  عالم المصریات د. سیا ان یطلقوا علیھا اسم مینا ھاوس نسبة الى الملك مینا موحد القطرین 

بعد بضع سنوات ، تم بیع مینا ھاوس لھیو وإثیل لوك-كینغ .بمجرد أن استقر الزوجان في مینا ھاوس ، قررت السیدة  إثیل إنشاء فندق و  
استأجرت مھندًسا إنجلیزیًا مقیم  في القاھرة ، ھو ھنري فافارغر ، لتصمیم و تشیید الفندق . 

تم افتتاح الفندق في عام 1887 و كان یضم مع 80 غرفة. كانت الغرفة فسیحة بسقف ارتفاعھ 10 أقدام ، ومفروشة بالطراز االنجلیزي. 
وضم الفندق غرفة بلیاردو وغرفة مظلمة الستخدام المصورین الھواة واستودیو للفنانین وغرفة طعام رئیسیة علي الطراز االسالمي  ومكتبة 

 . Fasani و باإلضافة إلى آستودیو المصور اإلیطالي

في عام ١٨٩٠ تم إضافة حمام سباحة إلى الفندق ، األول من نوعھ في فنادق  مصر. وفي نفس العام ، كان أول فندق یعلن أنھ سیظل مفتوًحا 
طوال العام. 

 في عام ١٨٩٠ قررت السیدة لوك-كنجز تعیین صدیقھا البولندي بارون إرنست دي روداكوسكي مدیراً للفندق. قام  روداكوسكي ، مع 
المھندس ھنري فافارغر ، بآنشاء االسطبالت ، ومضمار سباق الخیول ، وفي عام ١٨٩٩ تم انشاء ملعب الجولف و یعتبر اول ملعب جولف 

في افریقیا. 

 في عام 1900 تم انشاء اربعة خطوط ترام كانت مؤدیة آلى  القاھرة وتم بناء خامس للتجول من الجیزة إلى األھرامات. في نفس العام ، 
قامت شركة الفناق المصریة (جورج ننجوفیتش) بشراء الفندق بمبلغ ٦٥ الف جنیھ استرلیني و  تم بناء مصعد في المبنى الرئیسي كما 

أُضيء ألول مرة الضوء الكھربائي في كل طابق ، باالضافة الى جمیع الغرف و مرافق الفندق. 

شھد موسم السیاحي 1914-1913 في مصر رواج غیر مسبق ، لكن مع بدایة  الحرب العالمیة األولى اعلنت األحكام العرفیة في البالد .  و 
قامت قیادة الجیش االسترالي باالستحواذ علي الفندق ونصب  مخیم خلف  مینا ھاوس الستضافة القوات االسترالیة، ٌعرف باسم  مینا كامب، 

ولكن في وقت الحق خالل الحرب العالمیة األولى تم استخدام الفندق كمستشفي عسكري حتي  نھایة الحرب. 

في عام 1925 ، استحوذت شركة الفنادق شارلز بھلر على شركة الفنادق المصریة. 

في عام 1943 ، استضاف الفندق مؤتمر القاھرة حیث اجتمع كل من وینستون تشرشل و الرئیس االمریكي فرانكلن روزفلت و الزعیم 
الصیني شیانج كاي شیك للتشاور و العالن استقالل شبھ الجزیرة الكوریة. 
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في خالل عام ١٩٥٤ تم تآمیم شركة الفنادق المصریة. والت ملكیة و ادارة الفندق للحكومة  المصریة. و في عام 1972 ، تم تجدید الفندق 
بالكامل وتم دمج التوسعات.  شملت جناح جدید مع 300 غرفة بنیت في حدیقة الفندق ، وحمام سباحة جدید ، وتم انشاء بھو الجدید مكان 

ملعب التنس القدیم. 

عام ١٩٧٤ اقام الرئیس انور السادات مآدبة غذاء للرئیس االمریكي رینشارد نیكسون بالفندق. 

عام ١٩٧٧ استضاف الفندق مباحثات السالم المصریة االسرائیلیة المعروف بمؤتمر مینا ھاوس. 

مارس ١٩٧٩ استقبل الفندق كل من الرئیس انور السادات و الرئیس االمریكي جیمي كارتر، حیث قام بآھدآه قالدة النیل. 

في عام 1979 ، رافق المغني العالمي فرانك سیناترا وفد من كبار رجال االعمال االمریكیین خالل حفل خیري للتبرع لمؤسسة الوفاء و 
االمل التي أسستھا السیدة جیھان السادات. 

  اقیم الحدث األول بحمام السباحة في مینا ھاوس وكان عرض لألزیاء ،للمصمم العالمي بییر بالمین
 (Strangers on the Nile) وفى الیوم التالى تبعھ الحدث الثانى عندما غنى فرانك سیناترا بمنطقة األھرامات   

لدینا فریق كامل یتفانى في تقدیم خدمات ممیزة س،اء كنت ترغب في الحصول على وجبة داخل الغرفة آو تنسیق خدمة للتنقل. فقط آضغط 
على زر في خدمتكم @ من ھاتف الغرفة و ستآتي إلیك المساعدة. 

خدمات ومعلومات
مركز اللياقة البدنية  االجتماعات والحفالت 

مركز حجز املؤتمرات والفعاليات   االستفسار عن الطقس

 معلومات عن الرحالت القادمة من وإلى املطار معلومات عن خدمات  
النقل العام

الحجوزات: فنادق ومنتجعات ماريوت الخدمات الدينية

مكتب املفقودات الخدمات املقدمة لذوى االحتياجات الخاصة الرسائل والبريد الصوتى

مكتب خدمة النزالء الرسائل والطوابع البريدية 

مناطق مخصصة للتدخني الصيدلية

منتجع مينا هاوس الطبيب 

وسائل االنتقال للمطار الطوارئ/ األمن

وكالة السفر الكازينو

المطاعم والردهات املحالت التجارية

مطعم ١٣٩ املسبح

مطعم الفردو املطاعم والردهات

بار السلطان املعالم السياحية 

كن متصال إنترنت

الدليل السريع برنامج مكافآت ماريوت
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 االجتماعات والحفالت     داخلي ٥١٢٦: 
 یمكننا مساعدتك فى كل الفعالیات والحفالت  الخاصة بك، ابتداًء من غرف االجتماعات حتى تحدید  القوائم والمعدات، برجاء االتصال بقسم 

االجتماعات  ًمساء 5.30صباحاً حتى  9.00والحفالت لمساعدتك من .®أو اتصل بقسم فى خدمتكم 

االستفسار عن الطقس 
 فى خدمتكم ® لالستفسار برجاء االتصال بقسم عن الطقس.  

الحجوزات: فنادق ومنتجعات ماریوت  
Marriott.com أو قم بزیارة موقع 8002289290 اتصل ب 

الخدمات الدینیة 
جمیع الكتب السماویة متوافرة وفقاً لطلبكم.  یرجى االتصال بقسم فى خدمتكم ® للحصول  على قائمة بدور العبادة القریبة. 

الخدمات المقدمة لذوى االحتیاجات الخاصة 
المقاعد المتحركة متوفرة عند الطلب.  

 تتوفر غرف مصممة خصیصاً لذوى االحتیاجات  الخاصة ومزودة باجھزة كشف الدخان لضعاف السمع. 

الرسائل والبرید الصوتى 
 ،إذا كان لدیك رسائل صوتیة على ھاتف غرفتك  

ستتم إضاءة الضوء األحمر على ھاتفك. برجاء مراجعة قسم كن متصالً من ھذا الدلیل لمزید من المعلومات. 
فى حالة استقبال فاكس خاص بك، سنقوم بإرسالھ إلى غرفتك.  

”خدمة “عدم اإلزعاج بطاقات االئتمان

البريد الصوتى تصريح ركوب الطائرة 

انترنت فائق السرعة

األمن والسالمة توقيت املغادرة

خدمات تغيير العمالت  الدليل السريع

نصائح األمن والسالمة إجراءات الطوارئ خدمات الهاتف

خدمات اإليقاظ إجراءات السالمة من الحرائق

خدمة األمتعة

خدمات غسيل املالبس/ التنظيف الجاف خدمة الغرف 

خدمة الليموزين

خدمة املغادرة السريعة

خدمة تنظيف الغرف

خدمة صف السيارات 

خزائن/ صناديق األمانات

سرير للطفل/ سرير متحرك

صالة رجال األعمال

للحصول على ثلج

ماكينة الصراف اآللى

مركز األعمال
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الرسائل والطوابع البریدیة 
،إذا كانت لدیك رسالة أو طرد مرسل إلى الفندق  

سیتم إرسالھا إلى غرفتك. 
 الطوابع البریدیة متوفرة فى متجر الكتب، فى الطابق األول منطقة المحالت التجاریة.  قباط 

 ،صندوق البرید متوفر فى الدور األول  بجانب مكتب االستقبال. الردھة، 

الصیدلیة 
 برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم ® لمعرفة أقرب الصیدلیات. 

الطبیب 
 برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم ® لمساعدتك. إحضار الطبیب، ھذه الخدمة متوفرة فى مقابل فى رسوم إضافیة 
 الفندق غیر مسئول عن أى ضرر ناتج عن العیادة  أو المشفى أو الطبیب. الخدمة مقدمة للمشاكل الصحیة المؤقتة 

5555الطوارئ / األمن      داخلى 
تعلیمات إجراءات الطوارئ توجد خلف باب الغرفة.  

یرجى الرجوع إلى قسم األمن فى الدلیل  للحصول على تعلیمات الطوارئ ومعلومات حول الحفاظ على ممتلكاتك. 

المحالت التجاریة 
 منطقة المحالت التجاریة متاحة فى الردھة الرئیسیة. 

المحالت التجاریة تقدم خدمات مثل، تذكارات،ر، متجر ھدایا. 
لمزید من المعلومات اتصل بقسم فى خدمتكم@ 

المسبح 
المسبح الرئیسى یقع فى حدائق الفندق متاح یومیا من التاسعة صباحا الى الغروب 

المطاعم والردھات 
 برجاء مراجعة قسم المطاعم والردھات فى  الدلیل لمعرفة المزید من التفاصیل عن الخدمات المتوفرة. 

للمساعدة. أو اتصل بقسم فى خدمتكم@ 

المعالم السیاحیة 
المتحف المصرى  

أھرامات الجیزة وأبوالھول  
 خان الخلیلى  

القاھرة القبطیة القاھرة القدیمة 

للمزید من المعلومات برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم 
  ® 

   
إنترنت 

 شبكة الواى فاى متوفرة فى جمیع غرف النزالء  
واألماكن العامة. 

خدمة انترنت سریعة متوفرة فى غرفتك.  مركز األعمال یوفر خدمة انترنت عالیة السرعة وإمكانیة العمل على كمبیوتر. 
 فى الدلیل برجاء التوجھ إلى قسم كن متصالً لمزید من المعلومات. 

برنامج مكافآت ماریوت 
برنامج مكافأت ماریوت ھو برنامج الوالء التابع لشركة ماریوت العالمیة، االنتساب لھذا البرنامج مجانى. یرجى زیارة الموقع اإللكترونى 

 marriottrewards.com
  أو اتصل على رقم 8002490800 للحصول على عضویتك. 

بطاقات االئتمان نحن نقبل بطاقات: 
 .VISA, American Express, Master card, Diners club, Maestro card
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تصریح ركوب الطائرة 
 من أجل راحتك یمكنك طباعة تصریح ركوب  الطائرة الخاص بك 

اتصل بقسم فى خدمتكم@  

توقیت المغادرة 
 ظھراً.12.00توقیت المغادرة الساعة   

 إذا رغبت فى إجراء مغادرة متأخرة یرجى االتصال للتحقق من اإلمكانیة. بقسم فى خدمتكم ® 

خدمات تغییر العمالت 
یوجد البنك ٮالبھو الرئیسي  بالفندق 

متاح ٢٤ ساعة یومیا 
یوجد استبدال عمالت أجنبیة.  

لمزید من المعلومات برجاء االتصال بقسم .®فى خدمتكم ،  

خدمات الھاتف 
برجاء  التوجھ لقسم كن متصال لمزید من المعلومات 

خدمات اإلیقاظ 
 ® للترتیب برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم لمكالمة اإلیقاظ التى تریدھا. 

خدمة األمتعة 
سیسعد مضیفنا بحمل حقائبك. 

لمزید من  المعلومات برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم 

خدمات غسیل المالبس / التنظیف الجاف 
خدمات المغسلة تشمل التنظیف الجاف.  

 اترك حقیبة غسیلك على السریر بعد االتصال بقسم  فى خدمتكم ® ألخذھا، یتم استالم الغسیل قبل  6.00 صباحاً ویعاد نفس الیوم بعد 
الساعة 9.00الساعة   صباحا9.00ًمساًء والغسیل المستلم بعد الساعة .ً مساء6.00یعاد الیوم الثانى بعد الساعة  

خدمة الكى خالل ساعة متوفرة بتكلفة خاصة بھا.   صباحا9.00ً 
خدمة الغسیل السریع متاح من الساعة   3  مساًء وسیكون الغسیل جاھزاً فى خالل8.00حتى ساعات فى مقابل تكلفة إضافیة 

خدمة الغرف 
 أیام فى األسبوع.7 ساعة، 24متاح لمدة   

 برجاء مراجعة قائمة الطعام الموجودة فى الغرفة لمعرفة القائمة كاملة. 
من أجل إبالغ طلبك برجاء االتصال بقسم  

.®فى خدمتكم  

خدمة اللیموزین    داخلي ٥٧٠٦: 
 خدمة اللیموزین متاحة على مدار الیوم یرجى االتصال  بمكتبنا أو قم بزیارة مكتب خدمة اللیموزین فى الردھة أمام مكتب االستقبال. 

خدمة المغادرة السریعة 
خدمة المغادرة السریعة متاحة عند الطلب.   

خدمة المغادرة السریعة متاحة عن طریق تطبیق  الھاتف، للمزید من المساعدة برجاء االتصال بقسم .®فى خدمتكم  

خدمة تنظیف الغرف 
 برجاء إخبارنا إذا احتجتم أى شئ إلضافة مزید من  

الراحة إلى الغرفة. 
تتوفر خدمة تنظیف الغرفة اللیلیة عند الطلب. . للمساعدة برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم  

خدمة صف السیارات 
 خدمة صف السیارات متوفرة فى المدخل الرئیسى للفندق. 

 متاحة یومیا غلي مدار ٢٤ ساعة 
 سیتم تطبیق رسوم الخروج والدخول وتضاف التكلفة على الفاتورة الخاصة بك 
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خزائن/ صنادیق األمانات 
الخزائن متوفرة داخل الغرف.  

تتاح أیضاً إمكانیة اإلیداع مجاناً فى مكتب االستقبال.  

سریر للطفل/ سریر متحرك 
 سنسعد كثیراً بإحضار سریر لطفلك فى غرفتك وسریر متحرك لجناحك عند الطلب. 

صالة رجال األعمال    
 متوفرة للنزالء المقیمین بطابق رجال األعمال، لمزید من المعلومات برجاء االتصال بقسم في خدمتك 

للحصول على ثلج 
برجاء االتصال بقسم في خدمتك 

ماكینة الصراف اآللى 
متاح فٮالبھو الرئیسي للفندق  واماممكاتب اآلستقبال 

مركز اللیاقة البدنیة 
یقع بجانب غرف حدیقة الفندق  

متاح یومیا ٢٤ ساعة 
أحدث األجھزة والمعدات.  

خدمة توفیر المناشف مجاناً.  یوجد خزائن لممتلكاتك الشخصیة. توجد غرف البخار والساونا.  

مركز حجز المؤتمرات والفعالیات      داخلى ٥١٢٦ 
نقدم مجموعة منوعة من القوائم لكل مناسبة،  برجاء االتصال بمركز حجز المؤتمرات والفعالیات من الساعة ً ٩صباحا الى  حتى الساعة ٥ 

مساء  لمساعدتك.  أو اتصل بقسم فى خدمتكم  

معلومات عن الرحالت القادمة من وإلى المطار 
مطار القاھرة الدولى 0020226966300   

یبعد ٥٠ دقیقة عن الفندق وفقا للحالة المروریة 

معلومات عن خدمات النقل العام 
برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم ® إلعالمك عن خدمات النقل العام. 

مكتب المفقودات 
برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم ® للمساعدة. 

مكتب خدمة النزالء    داخلي ٦٤١٠ 
یقع فى البھو الرئیسي أمام مكتب االستقبال متوفر یومیاً من الساعة7.00  صباحاً حتى11.00  مساًء، لمساعدتك خالل إقامتك، یشمل 
حجوزات المطاعم، تذاكر، المواصالت، األحداث الریاضیة ومعلومات عن  المناطق السیاحیة، برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم ® 

للمساعدة. 

مناطق مخصصة للتدخین 
 ال یسمح بالتدخین فى األماكن العامة والغرف،  توجد مناطق محددة فى األماكن العامة مخصصة  للتدخین وتوجد غرف مخصصة للمدخنین 
متوفرة  عند الطلب. یتم فرض غرامة قدرھا قدرھا ٢٥٠ دوالر في حالة  التدخین فى الغرف غیر المخصصة للتدخین وتضاف تلك الغرامة 

على فاتورة النزیل. 

منتجع مینا ھاوس 
 یجمعمنتحع مینا ھاوس  ما بین تقنیات العالج القدیمة  والمكونات الطبیعیة، المستمدة من مصادر  محلیة فى منتجع صحى عصرى. یوفر 

تجربة  منعشة وتقلیدیة للمسافرین لغرض العمل .والسكان المحلیین ومحبى المنتجعات الصحیة 

وسائل االنتقال للمطار 
 توفر خدمة لیموزین الفندق على مدار٢٤ ساعة ٧  أیام فى األسبوع ویمكن حجزھا خالل إقامتك فى القاھرة. 

 لمزید من ® برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم  المعلومات أو قم بزیارة مكتب خدمة اللیموزین  أمام مكتب االستقبال. 

 6



وكالة السفر       داخلى٥٧٠٠   
 تقع فى منطقة المحالت التجاریة فٮالبھو الرئیسي للفندق. 

المطــاعـم والـردھــات 

مطعم ١٣٩ 
قاعة تناول الطعام المطعم مفتوح طوال الیوم معد لیناسب جمیع االذواق . تتراوح قوائم الطعام من الشرق أوسطي حتى الكالسیكیات الھندیة. 

ألفریدو 
یقدم المطعم تجربة تناول طعام راقیة مع المأكوالت اإلیطالیة الكالسیكیة.. كما یقدم ألفریدو مجموعة واسعة من النبیذ والجبن . 

مجلس السلطان 
استمتع بمشروبك المفضل و االھرام في الخلفیة 

كـن مـتصـال 

الدلیل السریع 
رقم تلیفون الفندق: +٢٠٢٣٣٧٧٣٢٢٢ 

فاكس الفندق: +٢٠٢٣٣٧٦٧٧٧٧ 
 كود البلد: +٢٠ 

 لمكالمة غرفة أخرى ٧+رقم الغرفة 

المكالمات المحلیة داخل القاھرة: اضغط رقم ٩+ا لرقم المطلوب 
المكالمات المحلیة داخل مصر:  اضغط رقم ٩+ كود المنطقة + الرقم المطلوب   

المكالمات الدولیة: اضغط رقم ٩+كود البلد +  كود المنطقة + الرقم المطلوب 
لالستفسار عن تكلفة المكالمات الھاتفیة، یُرجى .® االتصال بقسم فى خدمتكم 

خدمة عدم اإلزعاج 
نحن نسعد بمساعدتك فى الحصول على بعض الراحة، سنحتفظ بمكالماتك الھاتفیة. برجاء إلبالغھم طلبك. ® االتصال بقسم فى خدمتكم 

البرید الصوتى: 
اضغط  علي زر “رسائل” أو اتصل بتلیفون داخلى رقم ٦٨٠٠ 

 من أجل راحتك یقوم الھاتف فى غرفتك بتزویدك فى حالة وجود أى رسائل ببرید صوتى خاص بك،جدیدة ستتم إضاءة الضوء األحمر على 
جھاز التلیفون الخاص بك. ستظل الرسائل فى صندوق البرید الخاص بك بالوقت المحدد الذى تم تسجیل الرسالة بھ حتى تستمع إلیھا أو تقوم 

بإلغائھا یمكنك أیضاً تسجیل رسالة التحیة الخاصة بك عن عند إلغاء رسالة طریق اتباع التعلیمات المسجلة، یتم مسحھا نھائیاً. 
إلعادة رسائلك 

ارفع السماعة ثم اضغط اضغط رسائل أو اتصل بتلیفون داخلى رقم ٦٨٠٠ 

انترنت فائق السرعة 
 ابق على اتصال مع ما یحدث فى منزلك أو فى مكتبك مع انترنت فائق السرعة. 

تعلیمات االتصال بشبكة اإلنترنت الالسلكیة:  
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 ١- تأكد من تفعیل خیار الشبكة الالسلكیة على جھازك. 
 Marriott guest ٢ - اتصل بشبكة الواى فاى التى تحمل اسم

٣- سوف تظھر شاشة الترحیب وتسجیل الدخول. 
٤- إذا لم تظھر شاشة تسجیل الدخولیرجى فتح المتصفح لإلنترنت سواء كان انترنت  اكسبلورر” أو “فایرفوكس” أو “سفارى” أو أى  

متصفح آخر ثم اذھب إلى أى موقع إلكترونى مثل  www.cnn.comمثل  
٥ - یرجى الضغط على زر االتصال المجانى لخدمة متوفرة لمدة أسبوع واحد. 

 أنت اآلن متصل بشبكة اإلنترنت وسوف یتم توجیھك إلى الصفحة الرئیسیة للفندق. 

األمن والسالمة 
الدلیل السریع 

لالتصال بأمن الفندق  الطوارئ الطبیة وطوارئ أخرى برجاء االتصال بقسم فى خدمتكم 

نصائح األمن والسالمة 
 نرید مساعدتك فى االستمتاع بإقامتك فى الفندق ھناك بعض اإلجراءات لسالمتك وأمنك خالل سفرك. 

 قم بإبالغ إدارة الفندق عن أى نشاطات مریبة. 
داخل الغرفة 

 اغلق بابك بشكل آمن باستخدام جمیع األقفال  عندما تكون فى غرفتك واستخدم دائماً منفذ العرض للتعرف على الزوار. 
 قبل فتح باب غرفتك اطلب التعرف على الھویة  فى حالة عدم التأكد من الشخص القادم إلى بابك من ھاتف الغرفة. اتصل بقسم فى خدمتكم 

 ضع مقتنیاتك الثمینة داخل خزینة الفندق الموجودة فى غرفتك أو فى مكتب االستقبال. 
احتفظ بمفتاح غرفتك معك طوال الوقت.  

تأكد أن جمیع النوافذ واألبواب مقفولة.  
خارج الفندق 

دخول موقف السیارات. لبقكن حذراً وانظر حولك   
 إذا كنت مسافر بسیارة، ال تترك أى ممتلكات قیمة مكشوفة. 

 اذا رأیت أو سمعت أى نشاط مریب فى أنحاء الفندق، برجاء إخطار أحد موظفى الفندق. 

إجراءات الطوارئ 
 أھم جزء فى برنامج السالمة لدینا ھو التأكدمن أنك  تعرف ما علیك فعلھ فى حالة الطوارئ، عند الوصول  یرجى أخذ بعض الوقت 

لمالحظة مخارج الطوارئ.  المخارج ظاھرة فى خریطة الطابق خلف باب  غرفتك، توجد أیضاً درجات السلم عند طرفى كل  ،تقع إنذارات 
نقطة االستدعاء فى كل طابق ،قباط  فى حالة الطوارئ یرجى جذب االنذار االقرب لموقع الحادث. 

 نحن نوصى أن تتخذ بعض الخطوات الوقائیة عند دخول أى فندق: 
حدد موقع مخارج الطوارئ.  

 استعرض بدقة وعنایة الخریطة الموجودة خلف باب غرفتك. 
 حدد موقع أقرب طفایات الحریق وأجھزة إنذار الحریق. 

إجراءات السالمة من الحرائق 
تعلیمات اإلخالء توجد خلف باب غرفتك. 
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