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فندق موڤنبيك الكويت يقّدم خصومات 50% في موسم الصيف
أعلن فندق موڤنبيك الكويت عن تقدمي خصومات تصل 
الى 50% في موسم الصيف، حيث تشمل هذه اخلصومات 
مطع����م كاتس، املطعم الالتيني الوحيد في الكويت الذي 
يقدم ش����واء اللحوم على طريقة الشوراسكو وميكنكم 
االستمتاع باألنغام احلية مع فرقتنا، وفي مطعم ال� »دنتي 
االيطالي« االصيل احلائز عل����ى أرفع اجلوائز بوجباته 
الطازجة واملعدة بأيدي أمهر الطهاة من الباس����تا وبيتزا 
فيرو إيتاليانو، وفي مطعم البوفية العاملي بايز تذوقو 
أطيب األطعمة العاملية. استمتعوا معنا بنصف الثمن من 

15 مايو حتى 20 سبتمبر.
وذكر الفندق ان في هذا الصيف سيستمتع كل الناس 
بإجازة صيفية ممتعة وقضاء أفضل وأجمل حلظات الراحة 
واالستجمام، وان فندق موڤنبيك الكويت يقدم لك عرض 
الصيف 39 دينارا للشخصني في غرفة مزدوجة، ونقدم 
أيضا اقامة مجانية لطفلني دون الثانية عشرة عاما. هذا 
العرض للمقيمني في الكويت فقط وسار من 15 مايو حتى 

20 سبتمبر، اجعل صيفك مغامرة ال تنسى.
هل تريد االسترخاء والتمتع بيوم مشمس رائع قرب 

حوض الس����باحة مع العائلة؟ انتهز عروضنا املختلفة 
خالل األسبوع التي تناسب جميع األذواق، هذا الصيف 
في عطلة نهاية األسبوع الدخول للمسبح مقابل 12 دينارا 
فقط للكبار وش����امل الدخول الى املس����بح مع بوفيه من 
املأكوالت اخلفيفة من الشاورما والهمبورجر والسلطات 
اللذيذة و6 دنانير للصغار دون الثانية عشرة سيستمتع 
أطفالك بأجمل األوقات واأللعاب الترفيهية املعدة خصيصا 

لهم في نادي األطفال الترفيهي وكذلك االلعاب املائية.
أما لآلباء فتؤمن لكم حدائقنا عرضا خاصا »الطيور 
املبكرة« قم بزيارتنا بني الساعة اخلامسة والسابعة مساء 
وستحصل على خصم 50% على سعر اخليمة واالستمتاع 
باخلصوصية التامة وبنكهات الشيشة املختلفة. اكتشف 
الوجه الش����رقي احلالم لفندق موڤنبيك الكويت. اطلب 
الشيشة واستمتع بها بصحبة األهل واألصدقاء في أحضان 
اخليم املصممة خصيصا لراحتك وخصوصيتك. احلديقة 
حتت����وى على 21 خيمة خاص����ة، جميعها مجهزة بتلفاز 
بالزما ملتابعة برامجك����م املفضلة، ومباريات كرة القدم، 

أو لقضاء وقت ممتع مع األصدقاء.

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


