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إطاللة على الخليج فندق كوستا ديل سول..
تبقى في الذاكرة

بـ 19 دورا و102 وحدة ما بني غرف وأجنحة ذات 
طابع فريد تطل على اخلليج العربي مباشرة، يتربع 
فندق »كوستا ديل سول« مبوقع متميز وإطاللة تبقى 
في الذاكرة الى األبد، بأحدث وسائل الترفيه الفندقية 
العاملية، تبدأ من النافورة املضيئة التي تضيف على 
األجواء روعة، والتي حتاذي مقهى »كورتادو« املتربع 
داخل وخارج بهو الفندق والذي يقدم لضيوفه تشكيلة 
رائعة من املرطبات واملشروبات الساخنة، ومجموعة 
متميزة من األطباق اخلفيفة والساندويتشات الشهية. 
كما يضـــم الدور األول مطعـــم »أوالس« الذي يطل 
على اخلليج ويجعل الضيوف يشـــعرون بالفخامة 
واخلبرة الواســـعة، من خالل مجموعة من األطباق 
يقدمها الشـــيف ويعرضها في بوفيه مفتوح لتناول 

وجبات الفطور والغداء والعشـــاء، فضال عن أجواء 
الليالي العربية يومي اخلميس واجلمعة، حيث متتزج 
املوســـيقى العربية بعطور التوابل املختلفة وتعيد 
للذاكرة الطعم الشـــرقي التقليدي اللذيذ بوصفات 

ترضي كل األذواق. 
اما مطعم املأكوالت البحرية »كازا دل بســـكادو« 
فيقع بالـــدور الثاني والذي يعتبر مطعما مميزا في 
تصميمه ومذهال مبوقع حوض أسماكه املائي الضخم 

وسط املطعم، وعلى مرأى من احلضور.
ناهيك عن قمة التميز في ركنه اخلاص لعرض الصيد 
اليومي من األسماك الطازجة اخلليجية، وبركن آخر 
أعد خصيصا حملبي أطباق السوشي اليابانية، ويفتح 
أبوابه من اخلميس وحتى الســـبت الستقبال ذواقي 

املأكوالت البحرية. كما يلبي الفندق كل االحتياجات 
التي ال يســـتغني عنها الضيف، مثل املركز الصحي 
الذي يقع بالدور الثالث بإطاللته ايضا على اخلليج 
العربي املمتد على مد البصر، وتصميم آسر وترتيب 
أخاذ يوحي بالتعافي، باإلضافة الى أحدث التجهيزات 
واملعدات التي مت تنظيمها وترتيبها بقسميه للرجال 
والنساء، ناهيك عما يوحيه حمام السباحة اخلارجي 
من شعور باالسترخاء والراحة. هذا وقد مت جتهيز 8 
قاعات اجتماعات بأحدث األجهزة السمعية والبصرية 
لتتناسب مع متطلبات رجال األعمال من اجتماعات 
ومحاضرات وندوات. كما يقدم الفندق خدمة الطلبات 
اخلارجية إلقامة احلفالت واملناسبات اخلاصة لـ 500 

شخص وأكثر.
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