
 معلومات للنزالء

 

 مواعيد العمل:

ثم تغلق خالل عطلة الشتاء. 2019تفتح الشقق الفندقية جولدى أبوابها حتى شهر أكتوبر   

 

 

 الوصول وتسجيل المغادرة:تسجيل 

 

 10الساعة حا وحتى اصب 8كما يكون تسجيل المغادرة من الساعة   19:00وحتى الساعة  16:00الوصول من الساعة  تسجيليكون 

 صباحا  

 

 مساًء ، وال توجد إمكانية لترك أمتعتك. 4صباًحا إلى  11من يغلق الفندق 

 

 محطات القطار إنترالكن ويست أو إنترالكن أوست.ترك أمتعتك في الخزانة في  يمكنك

 

 !للعمل على تجهيز غرفتك واستقبالكنحن بحاجة إلى الوقت 

 

 

 التأمين:

 

فرنك سويسري كتأمين. يتم رد هذا المبلغ عند استالم الشقة بحالتها الجيدة وقت  500.00الشقه ، يتم إيداع مبلغ  عند استالمكم لمفتاح 

 تسجيل المغادرة.

 

 

 
 ية والمشروبات:ذاألغ

 

 ). )فقط للغرف المزدوجة بدون مطبخ.سعر الشقق ال يشمل سعر وجبة اإلفطار 

 فرنك سويسري للشخص الواحد. 15.00مقابل تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال صغيرة عند الطلب 

 صباًحا. يمكنك أيضا شراء بعض المشروبات. 10صباًحا حتى  8يفتح المقهى الخاص بنا من الساعة 

 الصباح.اطلب منا الخبز فى المساء وسيتم خبزه وتسليمه لك طازجا  فى نحن نقدم خدمة طلب الخبز. 

 

 

 بقالة:ال

 

 مساًء( 10-8) دقائق سيرا على األقدام  7-6( على بعد Coop Pronto &shop  Cityمتجران صغيران للبقالة )متجر  يوجد

 دقائق سيرا على األقدام. 10على بعد  Coopو  Migrosمتجرى ع كما يق

 مسافة قريبة.مخبزين على  كما يوجد

 

 

:األطفال  

 

 جميع النزالء حتى األطفال الصغار.مرحب بهم للغاية. ألسباب تتعلق بالسالمة ، يجب تسجيل  بونذالمهاألطفال 

مقدما  فى حالة وجود ضيوف  حجزاليجب ويجب اإللتزام به. الغرف. أن هناك حد أقصى لعدد األفراد فى إشغال يرجى مالحظة 

 غ مدفوعة.إضافيين وإال يحتفظ الفندق بإلغاء الحجز نهائياً دون رد أى مبال

 فرنك سويسرى فى اليوم الواحد. 15.00اإلضافية  تكاليف أسرة األطفال

 

 

 :خدمة غسيل المالبس

 

 مساءا   8صباحا  وحتى الساعة  8من الساعة  ومحطة للكي يوميًامحطتان غسيل يتوفر 

 الغسيل والكى مقابل رسوم

 

 



 :موقف سيارات

 

 للدراجات أماكنأيًضا  كما يوجدة خلف الفندق تحت تصرفك مجانًا. لسيارات مباشرلموقف  يوجد

 

  

 محطة القطار:

 

 دقائق سيراً على األقدام من الفندق. 10( على بعد برنللقطارات )المحطة األولى عند الوصول من مدينة  إنترالكن إيست قع محطة ت

 سويسرى تقريبا .فرنك  15.00من المحطة إلى الفندق رسوم سيارات األجرة 

 دقيقة سيراً على األقدام من الفندق. 15سيرن( على بعد تللقطارات )المحطة األولى عندما تأتي من لو إنترالكن أوست تقع محطة  كما

 فرنك سويسرى تقريبا . 20.00من المحطة إلى الفندق رسوم سيارات األجرة 

 

 
  

 :خدمة التنظيف

  برجاء سؤالنا وترك مساحة كافية من الوقت للقيام بالخدمة. ، طلبكمبناًء على ا  ينقوم بتنظيف شقتك يوم

 

 
 

 طرق الدفع:
 

يزا، كارت أميكسكو، كارت ماسترڤكاش، يورو، الكروت البريدية، كارت مايسترو، كارت   

 

 عن طريق التحويل البنكى فى الحساب رقم:
 

Bank EKI, Rosenstrasse 1, 3800 Interlaken 

IBAN CH30 0839 3052 8434 6714 7 

Swift EKIICH22XXX 

Hotel Goldey AG, 3800 Unterseen 

 


