


واملرموقة  املشهورة  املباني  اشهر  من  واحد  وهو  م  افتتح فندق أسپالنادي عام 1925 
 . شائبة  تشوبها  وال  للغاية  الراقية  بخدماته  معروف  وهو   ، التاريخي  املدينة  وسط 
الفندق من اول ايامه اصبح مركزا اجتماعيا هاما ولقد استظاف الكثير من الشخصيات 
على  السينمى  جنوم   و  املوسيقى  ورجال  والسياسني  الدول  رؤساء  من   – املرموقة 
املستوى العاملي .والعديد من الشخصيات البارزين .ان الفندق يقع في قلب هذه املدينة 
التاريخية وبالقرب من من جميع املعالم السياحية الرئيسية لضيوف ، ويوفر الرفاهية 

الراعة للقل واحلواس .

عام  ابوابه  فتح  الفندق  واعاد   . العاملي  الضيافة  عالم  في  ومميز  طويل  تاريخ  للغندق 
التألق  ديكور  ارث  لتوحيد  فائقة  بعناية  واسعة  صممت  بعد عملية جتديد  م   2004

التي تتطلبها مختلف انواع الراحة املعاصرة 

اهال وسهال بكم في فندق أسپالنادي







في  الغني  التراث  على  للحفاظ  فردي  بشكل  مصممة  الفندق  في  واالجنحة  الغرف 
الفندق وهي تقدم الراحة الكاملة املطلوبة ذات الذوق الكالسيكي العالي وعلى اعلى 
املستويات في كل كبيرة وصغيرة ، فغرف النوم مالذات فاخرة للراحة حيث يستطيع 
الضيف ان يتمتع بهدوء البال واجلسد والروح ، اما احلمامات فهي جنينات حميمة للراحة 
والهدوء .والتي يشعر فيها الضيف باالسترخاء واالستمتاع الفاخر . وميكن  الضيف 
االستخدام  ذلك  في  مبا  الفائقة  واخلدمات  التكنولوجية  االجنازات  باحدث  االستمتاع  

اجملاني للشبة الالسلكية السريعة والوصول الى االنترنيت .

احلياة امللهمة املتمتعة بعدم االكتراث





الزائرون مدعون للتمتع واحلصول على اخلدمات الراقية من النادي الصحي احلصري الرائع 
. ففيه ميكن احلصول على عالج استرخائي يحررك من االجهاد النفسي والبدني ويعيد 
لك النشاط واحليوية املقصودة  ويحتوي النادي على مرافق للياقة البدنية وساونا .وهو 

مجهزة بأحدث املعدات للقلب واالوعية الدموية .

اللياقة البدنية واالسترخاء الكامل



اماكن انيقة لتناول الطعام في جو معاصر . فمن شرفة الدفلى  للمطعم ترى امامك 
منظر خالب سحري متلئة عمارات من الطراز املعماري النمساوي الهنغاري والتي كانت 
الجيال مركز جتمع رجال اجملتمع احلياتي الزغربي. ان مطعم الفندق هو انعكاس واثبات  
للذوق الرفيع لثقافة تناول الطعام احمللية .بانسبة لقوائم الطعام حتتوي على احسن 
والبحر  االدرياتيكي  البحر  مناطق  و  املناطق  هذه  في  تنموا  التي  الغذائية  املكونات 

االبيض املتوسط ، وهنالك افخر انواع  النبيذ العاملية والكرواتية وغيرها .

اماكن خاصة لتناول الطعام والتنشئة االجتماعية

مطعم زين فاندل  س





لونغ وكوكتيل بار هي صالة للقاءات احلميمة واالسترخاء ، حيث يتم تناول القهوة 
واملشروبات والوجبات اخلفيفة في الصباح ويليها تناول الشاي في ساعات الظهر 
، أما في املساء فهنالك يتم تناول الكوكتيل واالكالت اخلفيفة مساءا .املشروبات 
الشرق  قطار  محطات  من  املستوحات  الداخلية  التصاميم  جانب  الى  والغذاء 

السريع الشهيرة في باريس والبندقية واململوءة بلمسات فواحة من الشرق .

فندق اسبالنادي 1925



املاضي  للقرن  من  للعشرينيات  الباريسية  املطاعم   اناقات  توحد 
انواع  احسن  تقدم  وهنا  الشتاء.  حديقة  مضمونيات  وخاصة 
االطباق  من  واسع  طيف  الى  باالظافة  املدينة  في  الشتروكلة 

املوسمية ،. البيسترو هو مكان لقاء مثالي للزمالء واالصدقاء.

لبيسترو



ميكنك اكتشافات مساحات مرينة للغاية في فندق اسبلنادي فأمامك هنا امكانيات 
كبيرة  مأدبات  لتنظيم  املؤثر  القببي  السقف  ذات  الرشيقة  الزمجرد  كقاعة  عديدة 
والتي ميكن ان تستوعب 365 مشاركا . أما بانسبة للتجمعات الصغيرة فأمامك أحد 
قاعة  كل   . اخلاصة  االحتياجات  لتلبية   تكيفها  ميكن  التي  لالجتماعات  عشر صالة 
مضاءة بأنارة طبيعية وتقدم امكانيات رائعة لتنظيم مختلف االحتفاالت واملناسبات 
. هنالك فريق من ذوي اخلبرة هو املسؤول  لعدد مختلف من املشاركني حسب احلاجة 
عن تنظيم االجتماعات واملناسبات في الفندق وهو على استعداد كي يقدم ما يتطلب 

حسب االحتياج و يضمن النجاح الكامل من البداية وحتى النهاية .

حلول أنيقة في تنظيم املناسبات





ان جتربة العاملني والتزاماتهم بالتفاصيل ،  مركبا ما تقدمه مرافق الفندق املذهلة واخلدمات 
استكشافك  عند   . احملفزة  للسياحة  لها  مثيل  ال  التي  الغاية  الفندق  من  يجعل  واملوقع 
ملدينة زاغرب القدمية جتعلك تتغلغل في اعماق التاريخ من العصور الوسطى وحتى العصر 
الذهبي لالمبراطورية النمساوية اجملرية ، وهذا ماسيويع من ومعرفتك وجتربتك وستكتشف 
اشياءا غريبة وجديدة ، حاول ان تشعل الفوانيس الغازية التي كانت تنير هذه االزقة اخلالدة 
في العصور الوسطى ، تذوق اللحظات السحرية املثيرة التي ال تنسى خالل ايام الصيف من 
خالل الشرفات املطلة على دروب املينة القدمية او املدينة العليا .اذهب وانطلق من هنا لزيارة 
أوباتيا املدينة التي بناها االمبراطور فرنيو يوسب في نهاية القرن التاسع عشر والتي كانت 
ملجأ للكثير من االباطيرة في ذلك الزمان.، واليوم فهي تقدم لك هذه املدينة الكثير من 

النشاطات الرياضية على امواج مياه البحر االدرياتيكي .

البرامج احملفزة



زاغرب هي عاصمة كروتيا ، املدينة التي تاريخها املدهش  اطول من 900 سنة .هنا ميكنك 
الهندسة  ، خاصة من خالل  في كل مكان  اجملري  النمساوي  الثقافي  التأثير  تالحظ  ان 
اقدامك شوارع  لتطرق   . اخملتلفة  وفي متاحفها  الرفيع في شوارعها   الغني  املعمارية 
قلب املدينة التاريخية العريقة ، متشى في ازقة البلدة القدمية فستأتيك نفحات التاريخ 
االيام  ، ضحي ببعض  االزقة  واحلانات مترامية في كل  ، وهنا ستالحظ املطاعم  اخلالبة 
وذهب وزر سواحل البحر االدرياتيكي او ان تزور املسرح الكرواتي الساحر ، سترى وستتمتع 
بأيام عابقة التنسى طول حياتك ، هنا ستتطلع على جتربة ومتتع الينسى ابدا ، كل هذا 

ينطلق من عتبات فندق أسپالنادي.

بالسيارة من  مطار زاغرب يربط بالعديد من املدن االوربية الكبرى . يبعد 20     دقيقة 
الفندق 

اقضي ايامك في املدينة التي تكترث بالزمن
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