EXCLUSIVE RESIDENT PRIVILEGES

A-LA-CARTE SERVICES*

BENEFITS*

•

In-Residence Housekeeping and Maid Service

•

•

Laundry, Dry Cleaning, Pressing and Seamstress Service

•

In-Residence Botanical Service

•

24-Hour In-Residence Maintenance Service

•

24-Hour In-Residence Dining

•

In-Residence Personal Chef

•

In-Residence Catering

•

Personal Butler Service

•

20% discount on Spa treatments

•

Business Centre Services

•

10% discount on Spa products

•

Technology and IT Services

•

15% discount on Personal Trainer

•

Notary Public and Government Relations

•

Personal Assistant, Secretarial and Translation Services

•

25% discount on Laundry and Dry Cleaning

•

In-Residence Spa Services

•

10% discount at the Business Centre

•

Personal Fitness Trainers and Classes including access

•

3 year Starwood Preferred Guest® membership

to Nutritionist and Physiotherapist
•

Courier Service

•

Transportation Service

•

Car Valet Service

•

Grocery Shopping Service

*A-la-carte services are on a fee for use basis and subject to change.

10% discount on best available room rates for residents
and their guests

•

10% discount on best available room rates at                             
participating Starwood Hotels

•

10% discount on hotel restaurants, including preferred
reservations and VIP seating

*Discounts at hotel of residence are property specific and are at the full discretion
  of the hotel and the associated hotel venues. Discounts are subject to change and
  may not be available during special events or other promotions.

All services can be arranged through the Residential Concierge

امتيازات ح�رصية للمقيمني

خدمات �أالكارت* (ح�سب الطلب)

الـمـزايـــا*

•

•خدمة التنظيف والتدبري املنزيل

•

• %10خ�صم على �أ�سعار الغرف للمقيمني والزوار

•

•الغ�سيل ،الغ�سيل النا�شف ،و�أمور اخلياطة

•

•

• %10خ�صم على �أ�سعار الغرف لدى فنادق �ستاروود امل�شاركة يف العر�ض

•خدمة العناية بالنباتات

•

•

•خدمة ال�صيانة املنزلية على مدار ال�ساعة

• %10خـ�صــم عـلــى املـطـاعــم الـفـنـدقـيــة� ،شـامـلــة احلـجــوزات و�أمـاكـن		

•

•خدمة تقدمي الطعام على مدار ال�ساعة

كـبـــار ال�شـــخـ�صــيـــات الــهـامــة

•

•طاهي �شخ�صي مقيم

•

• %20خ�صــم عـلـى جـلـ�سـات الــ�ســبــا

•

•خدمة تقدمي الطعام

•

• %10خ�صــم عـلـى منـتــجــات الــ�ســبــا

•

•خدمة كبري اخلدم ال�شخ�صي

•

• %15خ�صـــم عـلـى ر�ســوم الـمـدرب الـ�شـخـ�صــي

•

•خدمات مركز الأعمال

•

•

•خدمات التقنيات وتكنلوجيا املعلومات

• %25خ�صــم عــلـى غـ�سـيــل وكـوي املـالبـ�س والغ�سـيـل الـنـا�شـف

•

•كاتب العدل والعالقات احلكومية

•

• %10خـ�صــم عـلـى خـدمـات مــركـز الأعــمــال

•

•م�ساعد �شخ�صي ،وخدمات الرتجمة وال�سكرتاريا

•

•عـ�ضـويــة �سـتــاروود للـ�ضيــف الـمـمـيـز ملـــدة � 3ســنــوات

•

•خدمات ال�سبا الداخلية

* �إن اخل�صومات املقدمة للمقيمني يف امل�ساكن خم�ص�صة وحمددة لفندق ومنتجع معني وميتلك الفندق

•

•مدرب �شخ�صي ودورات للياقة البدنية مع مراكز للتغذية والعالج الطبيعي

   واملرافق التابعة له حرية الت�رصف فيها .اخل�صومات عر�ضة للتغري وقد ال تكون متاحة خالل املنا�سبات

•

•خدمة تو�صيل الربيد

•

•خدمة النقل

•

•خدمة �صف ال�سيارات

•

•خدمة الت�سوق من حمل البقالة

* �إن خدمات �أالكارت (ح�سب الطلب) خا�ضعة لر�سوم عند الإ�ستعمال وهي قابلة للتغيري.

   اخلا�صة �أو العرو�ض الرتويجية االخرى.

ميكنك التن�سيق مع مكتب الإ�ستعالم للح�صول على �أي من اخلدمات

