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 ماريوت الكويتكورتيارد أسعار وتقديمات فندق 

 
 دينار كويتي 74: بـ   غرفة مفردة

 دينار كويتي 90: بـ   غرفة مزدوجة
 دينار كويتي 89: بـ  غرفة تنفيذية مفردة

 دينار كويتي 105: بـ  مزدوجةغرفة تنفيذية 
 دينار كويتي 100: بـ    أستديو
 دينار كويتي 130: بـ   صغير جناح
 دينار كويتي 175: بـ   وسط جناح

 دينار كويتي 200 : بـ  جناح تنفيذي
 دينار كويتي 350: بـ   جناح كبير

 
  ومن دون عمولة اتحاد أصحاب الفنادق الكويتيةوتغيرات شروط هي بحسب  كورة أعالهإن االسعار المذ*

 وحسب التوفر
بالغرفة الواحدة وهي %ضريبة خدمة15*أن جميع االسعار المذكورة أعاله هي في الليلة الواحدة، يضاف عليها   

 
 خدمات فندق كورتيارد ماريوت التي تشملها االسعار المذكورة اعاله: 

o  غرفة مدفوعة 15غرفة مجانية لكل 
o بوفيه فطور في مطعم اآلتريوم الموجود في بهو الفندق 
o "تأمين خدمة المواصالت من والى المطار مجانا 
o تأمين تشكيلة من الفواكهة، زجاجة مياه معدنية في الغرفة 
o  جريدة محلية يوميا حسب الطلبتأمين 
o دخول الى النادي الصحي وحمام السباحة 
o  يوميا من السادسة صباحا حتى الثانية من صباح اليوم التالىخدمة غرف 
o مكتب لخدمة الزبائن: تأكيد حجز الطائرة، حجز المطاعم وتأمين مواصالت، استئجار سيارات 
o د.ك.رسوم   12مقابل ة واضحة لجواز السفر زيارة (فيزا) عند الحصول على صور تأمين تأشيرات

 أيام عمل وهي تخضع لموافقة دولة الكويت)6(تقريبا خالل  للتأشيرة الواحدة
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 ماريوت الكويتريزيدانس إن أسعار وتقديمات فندق 
 

 دينار كويتي 45: بـ   ستوديو مفرد
 دينار كويتي 55: بـ   ستوديو مزدوج

 
 استوديو 10بحد ادنى  •

 
 بالغرفة الواحدة وهي %ضريبة خدمة15*أن جميع االسعار المذكورة أعاله هي في الليلة الواحدة، يضاف عليها 

 
 التي تشملها االسعار المذكورة اعاله: ماريوت  ريزيدانس إنخدمات فندق 

o  غرفة مدفوعة 15غرفة مجانية لكل 
o  الموجود في بهو الفندقبلندزبوفيه فطور في مطعم 
o أمين خدمة المواصالت من والى المطار مجانا"ت 
o جاجة مياه معدنية في الغرفة، زتأمين تشكيلة من الفواكهة 
o حسب الطلب تأمين جريدة محلية يوميا 
o  دخول الى النادي الصحي 
o  يوميا من السادسة صباحا حتى الرابعة مساءاخدمة غرف 
o استئجار سيارات، مكتب لخدمة الزبائن: تأكيد حجز الطائرة، حجز المطاعم وتأمين مواصالت 
o د.ك.رسوم   12مقابل زيارة (فيزا) عند الحصول على صورة واضحة لجواز السفر  تأمين تأشيرات

 أيام عمل وهي تخضع لموافقة دولة الكويت)6(تقريبا خالل  للتأشيرة الواحدة
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 أسعار وتقديمات فندق جي دبليو ماريوت الكويت
 

 ار كويتي دين   94 بـ غرفة مفردة فاخرة           
 دينار كويتي  110بـ غرفة مزدوجة فاخرة 
 دينار كويتي   114بـ غرفة مفردة تنفيذية 
 دينار كويتي   130بـ غرفة مزدوجة تنفيذية 
 دينار كويتي   135بـ  جناح صغير 

 دينار كويتي   150بـ  جناح تنفيذي 
 دينار كويتي   175بـ جناج رجال االعمال 
 دينار كويتي   200بـ جناح النادي التنفيذي 
 دينار كويتي   350بـ  جناح دبلوماسي 

 دينار كويتي   700بـ  جناح السفراء
 دينار كويتي 1250بـ  جناح أميري

 دينار كويتي 1500بـ  جناح ملكي  
 

هي في المذكورة أعاله  وإن االسعار الكويتيةاتحاد أصحاب الفنادق *إن فندق جي دبليو ماريوت الكويت هو عضو في 
 بالغرفة الواحدة وهي %ضريبة خدمة15الليلة الواحدة، يضاف عليها 

 
 التي تشملها االسعار المذكورة اعاله:  فندق جي دبليو ماريوتدمات خ

o  غرفة مدفوعة 15غرفة مجانية لكل 
o البراسيري الموجود في بهو الفندق بوفيه فطور في مطعم 
o تأمين خدمة توصيل الضيوف من والى المطار مجانا 
o تأمين خدمة االنترنت في جميع غرف الضيوف 
o تأمين جريدة محلية يوميا، تأمين زجاجة مياه معدنية في الغرفة، الغرفة تأمين تشكيلة من الفواكهة في 
o دخول الى النادي الصحي وحمام السباحة 
o مكتب لخدمة الزبائن: تأكيد حجز الطائرة، حجز المطاعم وتأمين مواصالت، ساعة24خدمة غرف لـ 
o مكتب استئجار سيارات 
o د.ك.رسوم   12مقابل واضحة لجواز السفر زيارة (فيزا) عند الحصول على صورة  تأمين تأشيرات

 أيام عمل وهي تخضع لموافقة دولة الكويت)6(تقريبا خالل  للتأشيرة الواحدة


