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 »األنباء« تقدم عروض »أحلى صيف« من نخبة شركات الطيران والفنادق والمرافق الترفيهية

فندق  سفير مارينا الكويت يحتفي
بفصل الصيف بباقة عروض مذهلة

يحتفي فندق سفير مارينا الكويت بقدوم فصل الصيف على 
طريقته، ويقدم لنزالئه باقة من العروض الترويجية املبتكرة 
التي تس���تمر حتى 10 اغسطس، والتي تتيح لهم قضاء أحلى 
االوقات والتمتع بالبرامج الترفيهية املتنوعة واملفعمة باملرح. 
ويتميز الفندق مبوقعه االستراتيجي املطل على شاطئ البحر 
والعديد من معالم الكويت الرئيس���ية كأبراج الكويت، واملركز 
العلمي والكثير غيرها. كما انه يوفر سهولة الوصول الى مجمع 

املارينا واملارينا كرسنت.
ويدعو الفندق نزالءه وعائالتهم لالستفادة من العروض التي 
يقدمها مبناسبة فصل الصيف، والتمتع بالغرف الواسعة املطلة 
على البحر والتي تضم كل متطلباتهم. كما باستطاعتهم االستفادة 
بالباق���ات والعروض املتميزة التي تض���م الغرف والوجبات، 
اضافة الى الدخول املجاني الى مرافق الفندق املتعددة، والصالة 
الرياضية، والشاطئ وأحواض السباحة. وتشمل عروض الصيف 

اخلاصة بالغرف رسوم اخلدمة.
ويق���دم املطعمان الش���هيران في الفندق أش���هى املأكوالت 
واملش���روبات، حيث يقدم مطعم ال� »6 باملز« االطباق الشرقية 
والغربية، بينما يختص مطعم »أطالنتس« بتقدمي تش���كيلة 
واس���عة من االطباق املتنوعة من كل أنحاء العالم، حيث يدعو 
»أطالنتس« نزالءه لتذوق أش���هى املأكوالت من أجود املطابخ 
العاملية، وذلك على مدار االس���بوع، فيقدم املأكوالت اآلسيوية 
ليلة الثالثاء، والباربيكيو ليلة االربعاء، والليلة االيطالية كل 
خميس ووجبة منتصف الظهيرة العائلية والفعاليات اخلاصة 
باالطفال أيام اجلمعة، أما الليلة املكسيكية فهي في كل سبت.

ويوفر نادي »كورال ريف« الصحي في فندق سفير مارينا 
الكويت، صالة رياضية مجهزة بالكامل، وتشكيلة واسعة من 
اخلدمات وااللعاب الرياضية مثل التايكوندو، وجمباز االيروبك، 
والتدريب الشخصي، والتايبو، ومتارين البيالتيس، والكثير 
غيرها من االنشطة املصممة خصيصا لتلبية متطلبات وتوقعات 
ضيوف الفندق، كما يضم النادي أيضا  مخيم سباحة مخصصا 
لتوفير الدروس في السباحة لالطفال. وبفضل موقعه املتميز، 
ومحيطه اخلالب وأجوائه الفاخرة، اضافة الى اخلدمات املبتكرة 
التي يوفرها، وميكن لنزالء الفندق قضاء أمتع األوقات واالستفادة 

من كل التسهيالت التي يوفرها النادي الصحي كما يرغبون.
وتستمر العروض الصيفية التي يقدمها فندق سفير مارينا 
الكويت حتى 10 اغسطس، لتتيح للزوار قضاء عطلة صيفية 

مفعمة بأجمل الذكريات.


