الموافق  1438/05/23هـ

التاريخ  2017/02/19/م
رقم :ف/أ /م 14373418

اهداء من فندق السلمان لمنسوبي وزارة التربية والتعليم
السادة وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم
عناية السيد مدير ا دارة العالقات العامة ( محمد بن فهد الحربي )
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

المحترمين
المحترمين
حفظك هللا ورعاك
وبعد:

نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم على اهتمامكم بفندق السلمان في بريدة ،ليكون فندق
السلمان محل اإلقامة الدائم لكم ولضيوفكم.
ستجدون في عرضنا هذا شرح تفصيلي ألسعار الخدمات المتوفرة لدينا ،والتي نسأل هللا
عز وجل أن تنال إعجابكم.
ونتمنى أن تكون هذه األسعار المقدمة لسعادتكم مناسبة لكم لضمان استمرارية العمل
بيننا.
في حال وجود أي استفسارات ال تترددوا بالتواصل معنا مباشرة
وهللا ولي التوفيق
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وفيما يلي أسعار الغرف حسب التصنيف:
م
1
2
3
4
5
6

نوع الغرفة
غرفة مفردة
غرفة مزدوجة
جناح صغير غرفة ومطبخ
جناح ملكي كبير  2غرفة +صالة  +مجلس عربي
فيال ديلوكس  2غرفة  +مجلس عربي  +صالة  +مطبخ 2 +
دورة مياه
فيال ملكي  3غرف  +صالة كبيرة  +مجلس عربي  +مطبخ 3 +
دورات مياه








السعر
 275لاير
 325لاير
 550لاير
 1200لاير
 1500لاير

اإلضافات
اإلقامة مع وجبة اإلفطار
اإلقامة مع وجبة اإلفطار
اإلقامة مع وجبة اإلفطار
اإلقامة مع وجبة اإلفطار
اإلقامة مع وجبة اإلفطار

 1800لاير

اإلقامة مع وجبة اإلفطار

القاعات:
يتوفر في الفندق العديد من القاعات وسعر القاعة بدون أي وجبات او مقبالت او ضيافة هو
 3000لاير للقاعة الواحدة بالتجهيزات االلكترونية المتوفرة لدينا والتي يتم حجزها مسبقا
بالتنسيق مع المبيعات للتأكد من إمكانية حجزها حسب التاريخ المطلوب للحجز والطاقة
االستيعابية لكل قاعة يتم تحديد سعر الوجبات او اإلضافات األخرى حسب طلبكم
الحفالت يتوفر لدينا العديد من أنواع البوفيه واالطباق فمن الممكن تقديم سعر خاص لكم
بحيث يتناسب مع العدد في كل حفلة ونوعية االطباق المقدمة واالواني المستخدمة لتنوع
أنواع الخدمة واختالفها يؤثر على تحديد السعر للشخص الواحد ويمكن تنسيقها مع إدارة
المبيعات او إدارة الطعام والشراب والحفالت في الفندق حسب طلبكم.
الوجبات الغير مشمولة للغرف يتم طلبها عن طريق القائمة الطعام المتوفرة بالفندق مع
الحصول على خصم خاص لمنسوبيكم  %15على كل وجبة العشاء او الغداء علما بان
وجبة اإلفطار تكون في بوفيه الفندق المفتوح اليومي.
هذا العرض صالح لمدة سنة من تاريخه وفي حال وجود أي مالحظات على العرض يمكن
التواصل معنا ومناقشتها
العرض ينتهي صالحيته في  2017/12/31م
وهللا ولي التوفيق

مدير المبيعات
أشرف محمد يوسف
0551391739
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خدمات فندق السلمان
يقدم فندق السلمان العديد من الخدمات المتميزة لعمالئه داخل الفندق وخارج الفندق ويمكن تلخيص
بعض هذه الخدمات كاالتي:
أوال الخدمات الداخلية للفندق:
 -1خدمة االيواء التسكين يحتوي فندق السلمان على العديد من الغرف متوزعة على  5طوابق
( )120غرفة ( )5اجنحة ( )10فلل خارجية وتتنوع حسب رغبة العميل فهناك العديد من
أنواع الغرف التي تلبي رغبات عمالئنا وهي (غرفة مفردة – غرفة مزدوجة – جناح
صغير – جناح كبير – جناح ملكي – فيال ديولكس – فيال ملكية).
 -2خدمة الطعام والشراب (يحتوي فندق السلمان على قاعة للطعام وقائمة متنوعة من االكالت
العربية الشرقية والغربية بإعداد من طباخين مهرة ذوي خبرة عالية في مجال فن الطبخ
ويستطيع العميل التقدم بطلب أي طبق غير متوفر في القائمة من الشيف وسوف يقوم
الشيف بتنفيذ طلبه إذا أمكن كما يحتوي فندق السلمان على مطبخ عربي متخصص في
الوالئم والذبائح بمختلف اصنافها واحجامها للحفالت والوالئم داخل القاعات الخاصة
بالفندق او الحفالت والوالئم الخارجية مع توصيلها للعميل حسب الوقت المتفق وفق معاير
الصحة والسالمة الغذائية.
 -3قاعات االحتفاالت واالجتماعات حيث أن فندق السلمان يحتوي على عدد  3قاعات
احتفاالت واجتماعات مجهزة بأحدث التقنية المتماشية مع العصر بحيث تنال رضا جميع
عمالئنا.
 -4النادي الصحي الرياضي الذي يحتوي على العديد من الخدمات الصحية مثل (مسبح –
مسبح أطفال – جاكوزي ساخن – جاكوزي بارد – ساونا – حمام بخار – صالة التخسيس
واللياقة – صالة كمال االجسام – مدربين متخصصين في مجال اللياقة وكمال االجسام –
مدرب سباحة ومنقذ) تتناسب مع جميع الفئات العمرية.
 -5كوفي شوب والذي يعمل على مدار  24ساعة يوميا
 -6خدمة الغرف والمتوفرة على مدار  24ساعة يوميا
 -7خدمة تنظيف الغرف متوفرة على مدار اليوم كامل
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 -8خدمة االستقبال من المطار والتوصيل للمطار او أي مشاوير خاصة من الفندق الى مكان
في القصيم.
 -9خدمة المغسلة متوفرة داخل الفندق بأحدث االليات والتقنية في مجال المغاسل مع عاملين
مدربين مهرة لديهم الخبرة للتعامل مع كافة أنواع االقمشة وكافة احجامها.
خدمة االنترنت الواي فاي متوفرة على مدار  24ساعة في جميع مرافق الفندق
-10
وبسرعة عالية.
مواقف السيارات داخل الفندق.
-11
ثانيا الخدمات الخارجية التي يقدمها الفندق:
 -1خدمة الحفالت والوالئم الخارجية والتي تتنوع أنواع القوائم فيها حسب رغبة العميل
وحسب المناسبة التي تخصه فلدينا قائمة الطعام الملكية – قائمة الطعام الفاخرة – قائمة
الطعام العادية مع توفير الطاوالت والكراسي واالطباق بمختلف أنواعها واحجامها.
 -2خدمة حفالت الشركات واالفراد متوفرة لدينا من حيث إمكانية التقديم الي عدد يطلبه
العميل وفي أي مكان يرغب إقامة الحفلة فيه.
نسعد بخدمتكم
رضائكم هو هدفنا
إدارة مبيعات فندق السلمان
أشرف محمد يوسف
966551391739
966163266666
966163263666
Hotel.salse@alsalman.com.sa
www.hotel.alsalman.com.sa

جوال
تلفون
فاكس
ايميل
موقع
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