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المنتجع

منتجع إنتركونتيننتال بوكيت هو أحد أرقى المنتجعات التي تزخر بها 

221جزيرة بوكيت، وأكثرها بعثًا على السكينة واالسترخاء، حيث يضم 

ه غرفة وفيال، ليكون بمثابة المالذ الذي يحوي في طياته كل ما تصبو إلي

.من سكينة وفخامة في آن معًا

وتجتمع المناظر الخالبة لبحر أندامان مع إمكانية الوصول مباشرة إلى 

الواجهات الشاطئية، والمطاعم التي ال مثيل لها ورحالت االستشفاء، 

ة وأماكن اإلقامة الفاخرة المحاطة بحدائق النباتات المشذبة التي تشع نضار

وخضرة وهَّاجة، إلى جانب البحيرة الشاطئية الخاصة، يجتمع كل ذلك 

ليحقق لك تجربة متنوعة العناصر والتفاصيل لتجتمع لديك عوامل الراحة 

.واالستمتاع

غرف وأجنحة النزالء

غرفة 221في ظل مزيج متناغم من الخيارات المترفة، تتميز مجموعة غرف وأجنحة وفيالت منتجع إنتركونتيننتال بوكيت، البالغ عددها 

وكل غرفة وجناح وفيال هي في حد ذاتها مالذ مصمم. وجناًحا وفيال، بإطالالتها البديعة على المحيط أو البحيرة الشاطئية، أو الجبل، أو الحديقة

.بدقة وإتقان، ليشكل مزيًجا من الفن التايالندي التقليدي والتصميمات المعاصرة المستوحاة من المناظر الطبيعية المحيطة بالمنتجع

تجارب ال تنسى في مطاعمنا المتميزة

بة لقد كان إمتاع وإقناع الوفود ومخططو الفعالية على حد سواء نصب أعيننا، ومن ثم فقد عمدنا إلى أن يكون تناول األطعمة والمشروبات تجر

اسة التذوق متع ح. استثنائية تجمع بين النكهات المحلية واألطباق الشهيرة على مستوى العالم، لتضفي نوًعا من التفرد على الفعالية أيًا كان نوعها

الذي يقدم مأكوالت المطبخ العالمي الفاخر، أوMarketing Restaurantلديك بتشكيلة متنوعة من خيارات األطعمة الممتازة من  Thai 

Specialty Restaurant الذي يقدم المأكوالت التايلندية الفاخرة، أو Beach Bar الذي يحقق لك تجربة االسترخاء على الشاطئ في ظل جو

.من الفخامة
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خدمات بأيدي خبراء

إنه لمن دواعي سرورنا أن نضمن حصول كل 

نزيل على فرصة االستمتاع برحلة العمر إلى

فالمسؤول عن خدمات النزالء متوفر . بوكيت

ون هنا لمساعدتكم على االستمتاع ببوكيت بعي

.محلية

االجتماعات والفعاليات

امان، هو ندأإن منتجع إنتركونتيننتال بوكيت، بموقعه المتميز بين أحضان التالل التي تحفها الغابات بخليج كاماال وإطالالته البانورامية على بحر 

.المكان المثالي لعقد االجتماعات، حيث تمتزج أحدث التقنيات والخدمات التي ال تضاهى مع التصميمات التي تسحر العيون

خدمات شخصية

لدينا فريق متخصص في ترتيب االجتماعات، فهو يتولى كل ما 

يتعلق باللوجيستيات، وإضفاء جو من المتعة على الفعالية مثل 

استراحات تناول القهوة، ووجبات الغداء والعشاء، والوالئم الخاصة، 

ية المصممة وفقًا الحتياجاتك، باإلضافة إلى تقديم األنشطة اإلثرائ

ولضمان استفادة الوفود إلى أقصى حد من هذا .  والخبرات الثقافية

الموقع الرائع واالستثنائي، فسوف نصطحبهم في تجارب ال مثيل

. لها، ومن ثم تظل فترة إقامتهم ذكرى ال تُنسى
من شأن تجارب بناء فَِرق العمل أنها تساعد 

الوفود على التواصل فيما بينهم من جهة، ومع 

ة، الطابع أو اإلرث الفريد، أو الجغرافيا الفريد

وكل تجربة، . لخليج كاماال من جهة أخرى

سواء أكانت في مقر االجتماع أو خارجه، هي 

في حد ذاتها وسيلة جذب لمشاركة الوفود، 

. وتحفيزهم نحو بناء عالقات عمل فعالة

بدًءا بالمواقع . لقد أنشأنا مجموعة الخدمات المقدمة على أيدي الخبراء إلثراء فعاليتك بتجارب هادفة تأخذك إلى ما هو أبعد من قاعة االجتماعات

تضاهى ال الفريدة وصواًل إلى المتحدثين الملهمين والتفاعالت المشوقة لتكوين فَِرق عمل تخدم المجتمعات المحلية، فإننا نعد بتقديم خدمة سلسة

.في كل اجتماع، باإلضافة إلى تقديم رؤى جديدة من شأنها فتح المزيد من اآلفاق لنقاشاتكم

إن االنغماس في المجتمع هو أفضل الطرق 

لفهم وتقدير المكان الذي تقوم بزيارته عن 

ال ومن ثم فقد وطد منتجع إنتركونتيننت. قرب

بوكيت عالقاته بالمجتمع المحلي، مما أتاح 

إمكانية التوصية بمشروعات من شأنها إشراك 

الوفود في أمور تتخطى االلتزام بالخدمة 

المجتمعية، ومن شأنها أيًضا تنشيط إقامة 

روابط ال تنسى وإفادة المجتمع المحلي في 

.ذات الوقت

االجتماعات والفعالياتالخطة والتفاصيلقاعات االجتماعات 

(، قاعة مجلس اإلدارة2، قاعات االجتماعات 1قاعة االجتماعات )مخطط الطابق األول 

(قاعة كبار الشخصيات، قاعة االحتفاالت، الفعالياتالمساحة الملحقة بقاعة )مخطط الطابق الثاني 
اسم القاعة

الطراز 

المسرحي

الطراز 

الوالئمي
(م)االرتفاع حفل استقبالطراز قاعة الدراسة غرفة االجتماعاتUعلى شكل حرف 

الحجم 

(متر مربع)

13030241818403.5042قاعة االجتماعات 

26070332436903.5095قاعة االجتماعات 

3.5044--12---غرفة االجتماعات

103.5027-----قاعة كبار الشخصيات

المساحة الملحقة بقاعة 

الفعالية

-----1303.50132

24720075601803004.20304قاعة االحتفاالت

168-30-----المبنى الملحق

--200---100-واجهات شاطئية

فريدةمواقع  تفاعالت استثنائية  انغماس في المجتمع 




