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מלון  4כוכבים 332 ,חדרים 5 ,קומות במיקום טוב ,שירות מצוין ,חדרים נקיים ומחירים הוגנים
 :Categoryתעופה

אם קריטריונים לבחירת בית מלון בכל יעד כלשהו בעולם הם :מיקום ,שירות ,ניקיון חדרים ומחיר הוגן ,אז ללא ספק
מלון הולידי אין ריג'נט פארק לונדון עונה על כל אחד מאלה.
מלון הולידי אין ריג'נט פארק הוא מלון  4כוכבים הממוקם ברחוב  .Carburton Stבאזור ריג'נט פארק .שלוש דקות
הליכה מתחנות הרכבת התחתית  , Great Portland , Regent's Parkכקילומטר ממאדם טוסו  ,קילומטר וחצי מגן
החיות ,קילומטר מרחוב אוקספורד וקילומטר מהמוזיאון הבריטי.
במלון  332חדרים נקיים מאובזרים היטב וממוזגים .גודלו של החדר לזוג סביר אך לשלושה הוא די קטן לדעתי .בכל
החדרים טלפון בחיוג ישיר,כספת  ,קומקום חשמלי להכנת קפה ותה  ,מיני בר בתשלום  ,שולחן כתיבה ,שירותים
ואמבטיה עם מיבש שיער,ארון בגדים,מגהץ עם קרש גיהוץ )להפתעתנו אצלנו היו  ,(2טלוויזיית פלזמה בלוויין
כשהצפייה בסרטים הם בתשלום  ,אפשרות חיבור לאינטרנט ,שירות ניקיון חדרים יומי ושירות חדרים  24שעות ביממה.
ארוחת בוקר כלולה במחיר ומוגשת בחדר האוכל שבקומה הראשונה  .בתפריט ,ממיטב המסורת הבריטית :חביתות
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ביצים בתוספת בייקון מטוגן ,שעועית ברוטב עגבניות ,פטריות מטוגנות ,לביבות תפוחי אדמה ,עגבניות חצויות חמות.
שלושה סוגי לחמים עם מכשיר להכנת צנימים ,סוגים שונים של נקניקים ,גבינות ,דגנים ,פירות ,עוגות ,קפה ,תה ושוקו
חם .צמוד לחדר האוכל ממוקם בר משקאות אלכוהוליים המוגשים בתשלום.
שירותים נוספים הניתנים במלון :מסעדה המגישה ארוחות צהרים וערב בתשלום נוסף ,אפשרות גלישה באינטרנט
במחשבי המלון בתשלום ,אולם הרצאות ,חדר ישיבות ,שירותי שמרטפות ,פקיד קבלה  24שעות ביממה 2 ,מעליות,
החלפת כספים ,חניה בתשלום ,שירותי כביסה והנחה לאורחי המלון בשימוש בחדר כושר הממוקם קרוב למלון.
נמל התעופה הקרוב למלון הוא היתרו המרוחק כ 22-ק"מ .תחנת הרכבת התחתית  Great Portlandקרובה מעט יותר
מתחנת  Regent's Parkאך זו האחרונה נוחה יותר מכוון שהיא בקו החום ) ,(Bakerlooתחנה אחת בלבד לOxford -
.Circus
בקרבת המלון סופרמרקט קטן מרשת  ,Sainsbury'sרשת מסעדות  PizzaExpressו ,PRET A MANGER -מסעדה
איטלקית ,פאב ,בית כנסת ועוד.
מחיר החל מ 160-פאונד לזוג ,ליום ,בתקופת הקיץ ,כולל ארוחת בוקר.
לפרטים נוספים /http://www.h-rez.com/a124179
https://www.youtube.com/watch?v=Io544j9s8Og
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