


ويتمتع فندق جراند هوتيل فيال كاستانوال بالعديد من املزايا التي تجعل منه فندقاً 

مميزاً يف مقاطعة تشينو كلها، ولعل أهم هذه املميزات هو موقعه عىل شاطئ بحرية 

لوجانو وإطاللته املثرية عىل البحرية والقمم الجبلية التي تحيط بها، وكذلك وقوعه داخل 

حديقة رائعة ذات مجموعة من أشجار النخيل النادرة، وإىل جانب ذلك قربه من وسط 

الكربى واملطاعم  التسوق واملحالت  قليلة تفصله عن مراكز  التجاري، فدقائق  املدينة 
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املختلفة، كام أن وسائل املواصالت العامة تصل لباب الفندق بأوقات قصريةمتتابعة.

والتي  املميزة  الديكورات  ذات  الفاخرة  وأجنحته  غرفة  أيضاً  الفندق  مميزات  ومن 

من  تجعل  التي  اإلتصال  ووسائل  العرصية  واملعيشة  الراحة  وسائل  كل  عىل  تحتوي 

اإلقامة فيها تجربة ال تنىس.

مبا  كاستانوال  فيال  مميزات جراند هوتيل  من  أيضاً  فهو  الفاخر  بالطعام  التمتع  أما 

يضمه من العديد من املطاعم وقد افتتح الفندق مؤخراً مطعم جديد يقدم مجموعة 

كبرية مختارة من األطباق الطازجة واملوسمية يف أجواء دافئة وخدمة ممتازة يسمى “ال 

ريكوال” ويقصد هذا املطعم عدد كبري من الضيوف محبي األكل املميز. 

ذلك باإلضافة ملطعم “لو ريليز” الحاصل عىل خمسة عرش نقطة من دليل “جولت 

ميلو” الشهري دليالً عىل جودة طعامه ويقدم مأكوالت البحر األبيض املتوسط   اإلبداعية 

الحديقة والبحرية يف آن واحد، ويعترب هذا املطعم قبلة  يف جو راق وأنيق يطل عىل 

الطعام الجيد الشهي يف لوجانو كلها. 

نجمة  عىل  حاصل  املطعم  وهذا  الجو”،  آل   “ اسم  يحمل  آخر  مطعم  وبالفندق 

طعام  تجربة  بتقديم  ويتميز  ميلو”  “جولت  دليل  من  نقطة  و16  ميشالن  دليل  من 

خاصة جدا حيث يتم تقديم الطعام  بني مجموعة من األعامل الفنية ملشاهري الفنانني 

اإليطاليني ويقدم قامئة من أطباق املأكوالت البحرية املتميزة قام بطهيها أفضل الطهاة.

مع  كامالً  تجهيزاً  واملجهز  الرائع  الصحي  منتجعه  األخرى  الفندق  ملميزات  ويضاف 

إطاللة  له  داخيل  سباحة  حامم  املنتجع  ويضم  التجميل،  ملستحرضات  كالرنس  مركز 

الرياضية، ذلك  البدنية مجهزة بأحدث األجهزة  للياقة  الحديقة، وصالة  بانورامية عىل 

الشمس، وغرفة تنس  الساونا وأماكن مخصصة لالستلقاء تحت أشعة  باإلضافة لغرف 

الطاولة، ومالعب خارجية ملامرسة رياضة التنس ورشفة خاصة وفريدة من نوعها عىل 

البحرية.

وال شك يف أن اإلقامة ولو لبضعة أيام يف فندق كهذا وبكل هذه املميزات تعترب تجربة 

ال تنىس وتستحق القيام والتمتع بها.

يتمتع فندق جراند هوتيل فيال كاستانوال 

ذي الخمسة نجوم الفاخر يف لوجانو والـ 

74 غرفة مبوقع متميز داخل حديقة تتميز 

بنباتاتها وأشجارها شبه االستوائية كبرية 

وبإطاللة رائعة عىل البحرية. وهو عبارة 

عن فيال أنيقة بنيت عام 1880، وتجمع 

األن بني سحر املايض مع أحدث ما تقدمه 

الفنادق الفاخرة الحديثة من راحة لنزالئها.


