كتيب المعلومات عن الفندق
فندق ومنتجع اقبال ترمال؛ يجمع بين منبع المياه الحارة ،الثقافة ،العمل ،الرياضة ،والتسوق وبين الراحة والهدوء والسفر ،ومن الجهة األخرى يدعوكم لزيارة وللتنزه
في منابع المياه الحارة في تركيا الى مدينة افيون قره حصار.
فندق ومنتجع اقبال ترمال العنوان األول للعطلة ،للصحة ،للتسوق وللمتعة.
يقع فندقنا في نقطة تقاطع بين بحر أيجة ،والبحر المتوسط ،وكذلك منطقة األناضول ،مدينة افيون قره حصار تعتبر المركز المهم الذي يربط الطبيعة والتاريخ
والحضارة والثقافة ،وتشتهر بتاريخها ونصرها وكذلك بأحجار المرمر والسجق وكذلك تعتبر مركز المياه الحرارية فهي العنوان وصاحبة هذا اللقب مدينة المياه
الحرارية الواقعة على الطريق المؤدي الى مدينة ازمير ،فندقنا يقع بالمنطقة القريبة من المراكز التسوق والترفيه ،مركز المدينة يبعد  9كيلومتر عن الفندق وكما يبعد
مطار ظفر الدولي  Zafer Havaalanıمسافة  99كيلومتر عن الفندق ,الموقع الممتاز يجعل الفندق قبة سياحية حيوية مهمة .فندق ومنتجع اقبال ترمال Ikbal
 Thermal Hotel & Spaصاحب شهادة تقديرية "صديق البيئة" من وزارة الثقافة والسياحة التركية.
تم بناء الفندق على مساحة تقدر ب  000.111متر مربع ،ردهة الفندق تعطي إنطباع واسع ومريح وفسيح في نفس الوقت .يوجد في الفندق مركز للعناية بالبشرة،
ومركز صحي ،سبا ،حمام المياه الساخنة ،وكذلك صالة اإلجتماعات متعددة األغراض ،وكما لدينا مركز للعالج الفيزياوي وإعادة التأهيل .الجمع بين الصحة
والمتعة موجود جنبا ً الى جنب في فندقنا ،وكما توجد غرف لديها شرف فرنسية التصميم ،حيث تجسد كل تفاصيل التي تخطر على البال من أجل راحتكم .منشأتنا
تستضيف الفعاليات اإلجتماعية وتعطيكم إمكانية التمتع بالتسوق في السوق السوق التجاري المفتوح على الهواء الطلع ،مع أمكانية عقد المؤتمرات والندوات في
القاعات الكبيرة المتوفرة وهذا ما يع طيكم الشعور بالملكية في هذا المكان .الغرف الموجودة لدينا في الفندق؛ تعطيكم الخيارات المناسبة لكم :غرف مخصصة
للضيوف المهمين والمرموقين ،العوائل ،رجال األعمال وكذلك رجال األعمال الدوليين ،غرف اإلقتصادية اإلعتيادية ،غرف لذوي اإلحتياجات الخاصة ،غرف
ديلوكس ،أجنحة للعوائل وأجنحة خاصة .عدد الغرف المصممة لجميع األصناف يبلغ  682غرفة ،تتسع هذه الغرف ألسرة بعدد  096سرير مع األسرة اإلضافية
لكي يبلغ عدد الزوار  821زائر يستطيعوا اإلقامة في فندقنا ،سوف يصبح هذا الفندق المكان الذي لن تقبلوا بتبديله حيث تتوفر الراحة والطمأنينة البعيدتان عن
الضوضاء والفوضى ،المكان الهادئ والنقي لكي تقضوا العطلة وسط األماكن الخضراء والطبيعة الخالبة ،وكذلك التمتع بنفس الوقت بالتسوق ،أثناء العالج والعمل.

خدمات الفندق
توجد في جميع الغرف خدمة االنترنيت بواسطة نقطة اإلتصال مترو اثرنيت  ،Metro Ethernetاألبريق الكهربائي للقهوة والشاي ،خدمة الغسيل والتنظيف الجاف،
غرفة الحقائب ،مرآب مفتوح ،نادي لألطفال ،صالة اللعب ،تنس المنضدة ،مصفف الشعر (للرجال والنساء) أفيوم  AFIUMمركز التسوق والترفيه ،مركز المياه
الحارة والسبا ،الحمامات الت ركية ،حمام سباحة مفتوح ومغلق مع المنزلقات ،ساونا ،غرفة البخار ،غرفة الملح ،مركز إزالة الشعر ،غرفة الحمام الشمسي السوالريوم،
جاكوزي ،مركز للرشاقة واللياقة ،سكواش ،غرف التدليك ،وغرفة المياه الحارة الخاصة.

غرف الضيوف
في الفندق عدة نوعيات من الغرف المخصصة لضيوفنا الكرام ومنها؛  3غرف لذوي اإلحتياجات الخاصة 090 ،غرفة ديلوكس 98 ،غرفة عائلية (6غرفتان
متصلتان) 06 ،جناح لألمراء 8 ،أجنة لألميرات 02 ،جناح مكلة 6 ،جناح ملكي 0 ،جناح بينتاهاوس ،وكذلك  0جناح بينتاهاوس سبا ،مجموع الغرف الموجودة في
الفندق يبلغ  682غرفة.

الخدمات المتوفرة التي نقدمها للضيوف الموجودة في الغرفة؛ جهاز تلفزيون مسطح  LCDوقنوات األقمار الصناعية ،تليفون ،نظام التبريد والتدفئة المركزي ،ثالجة
صغيرة ،أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة ،قاصة الكترونية للودائع ،طاولة العمل وللمكياج ،نقطة إتصال مجانيةباإلنترنيت الالسلكي ،خدمة الغرفة ،حمام
مرمري بشكل عصري ،مرآة مكبرة ،مصفف شعر حساس للحرارة ،قضبان لوضع المناشف مع مستلزمات الحمام الصحية متوفرة في الغرف.

غرف مخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة
الغرف المخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة وكما هو معروف تقع على الطابق الثالث .من أجل راحة ومتعة أعزائنا الضيوف من ذوي اإلحتياجات الخاصة قمنا
بتصميم مداخل الغرفة والحمام بشكل دقيق لكي يتمتعوا بالراحة المطلقة .معدل مساحة الغرف يبلغ  68متر مربع .جميع غرف المخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة
تأتي بسريرين  6مفصلين
مميزات الغرفة











تلفزيون  LCDمسطح ،قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
ثالجة صغيرة
كرسي وطاولة للعمل
طاولة القهوة (طبلة)
أريكة











حمام بانيو مغلف بالمرمر وحمام دش
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام
حسب الموسم)
مستشعرات الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق
سجادة

غرف ديلوك
يوجد لدينا  090غرفة فاخرة  ،Deluxeمصممة ومرتبة لمتعة وراحة ضيوفنا الكرام .التصميم العصري لغرفنا من األرضية الخشبية او السجادات المفروشة ذات
نغمات لأللوان الهادئة لكي تعطي الشعور بالراحة والهدوء لضيوفنا الكرام .جميع الغرف الفاخرة  Deluxeتأتي بمساحة ال تقل عن  68متر مربع .توجد في الغرف
الفاخرة  Deluxeوحسب تفضيلكم لألسرة ،سرير مزدوج (سرير فرنسي) عدد واحد او سريران مفردة لكل شخص .لجعل إقامتكم تكون على افضل وجهه يمكنكم
ان تختاروا اما دش حمام او حوض حمام بانيو من اجل راحتكم المطلقة .وبالفضل عن هذا توجد لدينا  02عشر غرفة بسرير واحد مزدوج وسرير واحد اخر
اضافي .هذا النوع من الغرف يفي بالغرض لعائلة متكونة من  3أشخاص.
مميزات الغرفة









تلفزيون  LCDمسطح ،قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
ثالجة صغيرة
كرسي وطاولة للعمل




طاولة القهوة (طبلة)
أريكة












في بعض الغرف يتواجد مقعد
حمام بانيو مغلف بالمرمر وحمام دش
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب
الموسم)
مستشعرات الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق
سجادة أو أرضية خشبية

غرف متصلة للعوائل
لدينا في الفندق غرف عائلية متصلة بين اثنين من الغرف بإتصال خارجي وكذلك داخلي .عدد الغرف العائلية الموجودة هو  98غرفة تتراوح مساحة الغرف من 00
متر مربع الى  21متر مربع .توجد في الغرف المتصلة سرير مزدوج عدد  0واسرة فردية لكل شخص عدد  .6وحسب طلبكم الخاص يمكن وضع اسرة اضافية
ومقاعد لتصل سعة الغرف الى  8اشخاص من الممكن ان يقيموا بهذا الشكل .األفضلية لهذه الغرف سوف يكون للعوائل ذات األطفال والتي ترغب بالتمتع بمزيج
المثالي من الراحة والمتعة مع المساحات الكبيرة الواسعة.
مميزات الغرفة



تلفزيون  LCDمسطح ،قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر



نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet



ثالجة صغيرة






كرسي وطاولة للعمل طاولة القهوة (طبلة)
أريكة و مقعد
حمام بانيو مغلف بالمرمر وحمام دش
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة







قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة








برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب الموسم)
مستشعرات الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق
سجادة

جناح األمراء

جناح األمراء تم تصميمه بشكل عصري لكي يتناسب مع أذواقكم وراحتكم ،بسرير بيضوي (قياساته  )630*630مع غرفة للمالبس ،عدد هذه الغرف المميزة
والراقية يبلغ  06غرفة .مدخل الغرفة مكون من الخشب الزاهي ،في داخل الغرفة تم وضع سجادة من النوع الفاخر خصيصا ً لتناسب توقعاتكم .هذا النوع من الغرف
هو مقترح لمتزوجين حديثا ً لقضاء شهر عسل ال ينسى.
مميزات الغرفة











تلفزيون  LCDمسطح ،قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
ثالجة صغيرة
كرسي وطاولة للعمل
طاولة القهوة (طبلة)
مقعد











حمام بانيو مغلف بالمرمر وحمام دش
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب
الموسم)
مستشعرات الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق
سجادة

جناح األميرات
في الفندق توجد  8أجنحة مخصصة لألميرات وبمعدل مساحة قدره  91متر مربع .يتم تفضيله من قبل ضيوفنا األعزاء الذين يرغبون بقضاء أوقات طويلة بشكل
مريح وكذلك للذين يبحثون عن فساحة كفساحة المنزل ،جناح األميرات هو مزيج مثالي للراحة المتكاملة لزوارنا الكرام .يوجد في هذه األجنحة سرير مزدوج كبير
(السرير الفرنسي) عدد واحد.
مميزات الغرفة










تلفزيون  LCDمسطح ،قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
ثالجة صغيرة
كرسي وطاولة للعمل
طاولة القهوة (طبلة)











أريكة ومقعد
حمام بانيو مغلف بالمرمر وحمام دش
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب
الموسم)
مستشعرات الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق

جناح الملكة
هذه الغرف تتكون من  6غرفتان متصلتان من الداخل .وباإلضافة إلى ذلك ،صالة المدخل تفصل بين الحمام والغرف عن بعضهما البعض .عدد الغرف في الفندق
 02غرفة بمعدل مساحة يبلغ من  00متر مربع الى  21متر مربع .يتم تفضيل الجناح من قبل ضيوفنا األعزاء الذين يرغبون بقضاء أوقات طويلة بشكل مريح
وللذين يبحثون عن فساحة كفساحة المنزل ،وكذلك يعتبر جناح الملكة المكان المناسب لقضاء أوقات الراحة والعمل بنفس الوقت فهو مزيج مثالي للراحة المتكاملة
والمتعة .يوجد في هذه األجنحة سرير مزدوج كبير (السرير الفرنسي) عدد واحد وتلفزيون مسطح  LCDعدد .6
مميزات الغرفة










تلفزيون  LCDمسطح عدد  ،6قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
ثالجة صغيرة
طاولة عمل عدد  6وكرسي عدد 6
طاولة القهوة (طبلة)











مقعد
وحدة جلوس مصممة على شكل حرف L
طاولة طعام لثالثة  3أشخاص
حمام بانيو مغلف بالمرمر
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب
الموسم)

الجناح الملكي
غرف الشقق الملكية تتصل مع بعضها من خالل غرفتين متصلة من الداخل .باإلضافة الى ذلك ،يوجد ممر الدخول الذي يفصل الغرف عن الحمام 6 .هو عدد
الشقق الملكية بمعدل مساحة تبلغ  01متر مربع الى  00متر مربع .يتم تفضيل الجناح من قبل ضيوفنا األعزاء الذين يرغبون بقضاء أوقات طويلة بشكل مريح
وللذين يبحثون عن فساحة كفساحة المنزل ،وكذلك تعتبر الشقق الملكية المكان المناسب لقضاء أوقات الراحة والعمل بنفس الوقت فهو مزيج مثالي للراحة
المتكاملة والمتعة .الفرق بين غرف الشقق الملكية عن غرف جناح الملكات هو وجود حمام رئيسي داخل غرفة النوم ،ووجود مدخل الى دورة المياه .WC
المميزات األخرى موضحة أدناه.

مميزات الغرفة








تلفزيون  LCDمسطح عدد  ،6قنوات بث فضائي ديجيتال
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
خزانة المالبس عدد 6
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة



ثالجة صغيرة



طاولة عمل عدد  0وكرسي عدد 0



طاولة القهوة (طبلة)
مقعد
















وحدة جلوس مصممة على شكل حرف L
طاولة طعام لستة  2أشخاص
حمام بانيو مغلف بالمرمر
حمام دش وجاكوزي
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب الموسم)
مستشعر الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق
سجادة خاصة موجودة في غرفة النوم

جناح بنتهاوس
يقع جناح البينتهاوس على الطابق األعلى من الفندق بمنظر بانورامي خالب ،يوجد في الفندق جناح بنتهاوس واحد  .0مساحة الجناح تبلغ  060متر مربع .تصميم
الجناح تم تصميمه بشكل فائق الفخالمة  Ultra Luxلكي يتناسب وذوقكم الراقي .للذين يبحثون عن الراحة والتنوع يُنصح باإلقامة في هذا الجناح .يتكون الجناح من
ثالثة غرف؛  0غرفة صالة و  6غرفتان للنوم .سرير مزدوج  0واحد لشخصين موجود في غرفة الرئيسية .كما ويوجد في الغرفة األخرى سريرين منفصلين
منفردين يتسع لشخص واحد .يغطي الصالة الخشب الباركيه المصقول ،وفي الوقت نفسه غرف النوم مغطاة بسجاد خاص فاخر .كما وتوجد مغسلة ودورة مياة
مستقلين في صالة الغرفة.

مميزات الغرفة














تلفزيون مسطح  LCDعدد ( 3شاشة بقياس  012و ،)86
قنوات بث فضائي ديجيتال
طاولة من الزجاج مخصصة لثالثة  3أشخاص مع الكراسي
طاولة عمل
واحد مع كرسي واحد
مقعد جلسو لمشاهدة التلفيزون  TVمخصص لستة  2أشخاص
تلفزيون واحد في كل غرفة من الغرفتين ،مع قنوات بث فضائي ديجيتال
خزانة المالبس في كل غرفة من الغرفتين
حمام دش مع جاكوزي في كل غرفة من الغرفتين
مغسلة ودورة مياة مستقلين في صالة الغرفة
سجاد خاص فخم في غرف النوم
ثالجة صغيرة
خط تليفون مباشر
















نقطة إتصال مجانيةباألنترنيت السلكية Metro Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
طاولة القهوة (طبلة)
مقعد
حمام بانيو مغلف بالمرمر
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب
الموسم)
مستشعر الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق

جناح بنتهاوس سبا
يقع جناح البينتهاوس  SPAعلى الطابق األعلى من الفندق بمنظر بانورامي خالب ،يوجد في الفندق جناح بنتهاوس واحد  .0مساحة الجناح تبلغ  331متر مربع .يوجد
داخل هذا الجناح مركز اإلستجمام سبا  SPAبمساحة  001متر مربع .فقط في هذه الجناح يوجد جاكوزي بماء الينابيع الحارة .تم تصميم الجناح بشكل فائق الفخامة
 Ultra Luxلكي يتناسب وذوقكم الراقي .للذين يبحثون عن الراحة والتنوع يُنصح باإلقامة في هذا الجناح .يتكون الجناح من أربعة  9غرف منفصلة عن بعض.
تصميم فاخر للصالون ،غرفة واحدة موجود فيها سرير مزدوج واسع ،غرفة نوم فيها سريرين منفصلين لشخص واحد ،وتوجد غرفة وهي مركز اإلستجمام سبا SPA
صممت بشكل فاخر لكي تتناسب مع أذواقكم الرفيعة .رغبتكم والتصميم الذي يتخطى حدود أحالمكم سوف يكون موجود من أجل خدمة إستثنائية لضيوفنا الكرام .يوفر
فندق ومنتجع اقبال ترمال  Ikbal Thermal Hotel & Spaخدمات سترونها في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك أوروبا ،جناح اإلستجمام سبا  SUITE SPAيأتي
مع مفهوم فريد من نوعه من الراحة واإلستجمام والمتعة.
مميزات الغرفة


صالة مصصمة بشكل فائقة الفخامة عدد  ،0غرف نوم عدد  ،6مركز اإلستجمام سبا  SPAعدد 0



مساحة المركز اإلستجمام سبا  SPAتبلغ  001متر مربع

في مركز اإلستجمام  SPAيوجد؛

























غرفة البخار
ساونا
حمام دش
جاكوزي فاخر بماء الينابيع الحارة
سرير مزدوج بيضوي الشكل فسيح للراحة
تلفزيون مع قنوات بث فضائية
غرفة التدليك (سرير مفرد عدد  6بجانب بعض في الغرفة)
ثالجة صغيرة
طاولة زجاجية لإلجتماعات وللطعام مع ستة  2كراسي
مقاعد للراحة ألربعة  9أشخاص
خزانة األلبسة والبدالت الرجالية 6 ،طاولتان للمكياج
طاولة للعمل وكرسي
توجد في الصالة مغسلة ودورة مياه  WCمنفصلة
يوجد في غرفة النوم ذات السريرين تلفزيون مع قتوان البث الفضائي ديجيتال
توجد في غرفة النوم ذات السريرين خزائن للمالبس
يوجد في غرفة النوم ذات السريرين جاكوزي وحمام دش
مقعد
حمام بانيو مغلف بالمرمر
مصفف الشعر حساس للحرارة
مرآة مكبرة مضيئة
برنص مع شبب










غرفة الراحة SPA
يوجد في غرفة الراحة  SPAسريران للتشمس
توجد في غرفة الراحة  SPAقنوات البث الفضائي
توجد في غرفة الراحة  SPAمغسلة ودورة مياه WC
تلفزيون مسطح  LEDعدد ( 0شاشة بأبعاد  061و )012
قنوات بث فضائي ديجيتال
ثالجة صغيرة عدد 3
أريكة بشكل زاوية بثمان  8مقاعد للجلوس





توجد في غرفة النوم ذات السريرين ثالجة صغيرة
خط تليفون مباشر
نقطة إتصال مجانية باألنترنيت السلكية Metro
Ethernet
قاصة الكترونية
أبريق كهربائي مع طقم الشاي والقهوة
خدمة الغرفة على مدار  69ساعة
طاولة القهوة (طبلة)
مستلزمات الحمام الصحية
نظام التدفئة والتبريد المركزي (يمكن تنظيم النظام حسب
الموسم)
مستشعر الدخان
نظام رش ومكافحة الحريق
سجادة خاصة موجودة في غرف النوم











مرافق اإلجتماعات العامة والمأكوالت

في فندق ومنتجع اقبال ترمال  Ikbal Thermal Hotel & Spaتوجد صاالت مريحة ومختلفة عن بعضها ،هنالك قاعة أحتفاالت مع الردهة متعددة األغراض عدد
 ،0وكذلك توجد في الفندق  2صاالت لإلجتماعات مع الردهة تم تصميمها من أجل خدمتكم أثناء إقامتكم لمختلف إجتماعاتكم الخاصة وإجتماعات العمل ،وكذلك
الدعوات الخاصة والمؤتمرات .يمكنكم التخلص من تعب اليوم في الغرف الفخمة المصممة خصيصا ً لكي تتناسب وأذواقكم الرفيعة ،الذين يبحثون عن هدوء ودفئ
البيت وكذلك األمان والراحة .عملكم وأنشطتكم هي عملنا ومن إختصاصنا.








بروجكتر
بروجكتر عرض الشرائح
لوحة فلب شارت
ستائر
ميكروفون سلكي
ميكروفون السلكي
أنظمة الضوء والصوت

بناء على طلبكم ،يمكننا أيضا تجهيز معدات أخرى.

أسم الصالة

المكان

األبعاد
(العرض/الطول)

اإلرتفاع

مساحة
المكان

صالة وردهة إقبال
ادونيس
أريس
ميرغين
نيريا
ايكاروس
هيرمس
ديانا

L
L
L
L
L
A
A
A

19.00 x 39.00
6.70 x 15.70
6.95 x16.00
5.60 x 15.50
7.50 x 24.00
5.50 x 70.70
4.80 x 11.80
6.60 x 20.00

4.50
3.40
3.40
3.40
3.40
2.85
2.85
2.85

741.00
105.19
111.20
86.80
180.00
42.35
56.64
132.00

كوكتيل /
اإلستقبال

المسرح

الصنف

المأدبة

600
110
150

400
60
90

600

800
90
100

180
36
44
130

120
24
30
80

100

160

60

130

70

طاولة على شكل U

150
34
40
32
60
14
20
40

ترمال & سبا
هنالك خدمات أخرى للحياة الصحية متوفرة من بعد مركز اإلستجمام والمياه الحرارية .حيث تتوفر العديد من الخدمات مثل :مركز الرشاقة واللياقة المجهز بأحدث
المعدات والتكنلوجيا الحديثة ،السكواش ،حمامات المياه الحرارية ،حمامات خاصة للعوائل ،مسبح مغلق مع المنزلقات ،مسبح األطفال ،مسبح ساخن مفتوح ،حمام
سباحة لألطفال ،الحمام التركي ،ساونا ،جاكوزي ،الحمامات البخارية ،مصفف شعر ،غرف التدليك ،حمامات الوحل ،مراكز العناية بالجلد والجسم ،مركز إلزالة
الشعر ،غرفة الحمام الشمسي السوالريوم ،غرفة العالج بالملح ،غاررا روفا ( Garra Rufaالمعروف بدكتور السمك) المسؤول عن العالجات باألسماك مع وحدات
العناية .وبشكل إضافي هنالك حمام سباحة مغلق مخصص للسيدات .حمامات المياه الساخنة منفصلة للرجال وللنساء .فريق عمل من ذوي الخبرة مستعدين لخدمتكم في
الوحدات التقنية الحديثة للعناية الشخصية لضيوفنا الكرام وكذلك من أجل توفير جميع أحتياجات الضيوف الترفيهية على أكمل وجه.

يقع فندق و منتجع اقبال ترمال  IKBAL THERMAL HOTEL & SPAفي مدينة افيون قره حصار على الطريق المؤدي الى محافظة ازمير بالقرب من مركز التسوق
التجاري والترفيهي افيوم  ،AFUIMيبعد الفندق عن مركز المدينة مجرد  9كيلومتر ،وعن محطة افيون للباصات مسافة  9كيلومتر وكذلك عن مطار ظفر الدولي
 Zafer Havaalanıمسافة  01كيلومتر

İzmir Karayolu 9.km. AFYONKARAHİSAR
T: +90 272 252 56 00 F: +90 272 252 56 14

