Hilton Munich Park

Summer Specials
ALMAJLIS, CHECK-IN LOUNGE
Relax in this lounge and enjoy refreshments like water, tea,
coffee and dates.
When: Daily
Where: Designated Welcome Area
RESTAURANT OFFERS
Arabic Menu
Authentic Arabic Menu offered in Tivoli Restaurant, EISBACH
Terrace and Room Service (24-hours). In our Tivoli Restaurant you
will find the breakfast, with extended opening times, as well as an
Arab Corner on the breakfast buffet until 11:30am.
When: Daily
Live BBQ with Halal choices,
Savour Arabic grill specialties on our beautiful EISBACH Terrace
with a view of the Eisbach river (depending on weather condition).
When: Live BBQ every Friday from 6:00pm – 11:00pm,
from end of June - September
Where: EISBACH Terrace - ground floor
EISBACH Summer Terrace
Ideal for drinks, coffee or even just a long breakfast.
On our EISBACH Terrace we also offer a shisha menu
(see below for further information).
When: Daily
Where: EISBACH Terrace, ground floor
Room Service
Enjoy halal delicacies in the comfort of your room.
When: Daily, 24-hours
SHISHA LOUNGE
Gather with friends and family and savour Arabic food
specialties and refreshing drinks or Arabic coffee.
When: Daily as of end of June - September,
from 6:00pm – 12:00am
Where: EISBACH Terrace - ground floor
HALAL PICKNICK BASKET
Enjoy a great picknick in the Englischer Garten park next to
the hotel. Our team has prepared a wonderful halal picknick
basket with a number of specialties.
The package also provides blankets, grocery and cutlery.
When: Daily as of end of June - September
Where: Englischer Garten park
KIDS AREA
When: Daily from end of June - September,
from 11:00am - 11:00pm
Where: Salon Chagall - Mezzanine level
PRAYER ROOM
Guests wishing to pray or simply spend some time in
quiet contemplation may find comfort in the prayer room
with directional sign (Qiblah).
When: Daily from end of June - September, 24-hours
Where: Mezzanine level

هيلتون ميونخ بارك

عروض الصيف
المجلس ،اسرتاحة تسجيل الوصول
اسرتخ في المجلس وتمتع بالمشروبات المنعشة مثل الماء ،والشاي،
والقهوة والتمر.
يوميا
الزمان:
ً
المكان :منطقة الرتحيب المخصصة
عروض المطعم
قائمة الطعام العرب�ية
قائمة طعام عرب�ية أصيلة تقدم في مطعم تيفولي ،تـــراس آيسباخ وخــدمــة
الغــرف ( 24ساعة) .سوف تجــد في مطعـــمنا تيفــولي وجــبة الفطور ،مع
مواعــيــد مطولة للمــطعـــم ،وكذلك الــركن العــربي في بوفــيه الفطور حتى
صباحــا.
الساعة 11:30
ً
يوميا
الزمان:
ً
أسبوعيا
حفالت شـواء مع بــاقــة منــتقــاة من األطعمة الحالل،
ً
استمـتــع بتــذوق األطعــمة العـــرب�ية المــشوية الــفاخــرة في تــراس آيسباخ
الجميل مع إطاللــة على نهـــر آيسباخ .في حالــة الطقــس السـيئ تـُقـام
حفالت الشواء في مطعم تيفولي.
مساء،
11:00
إلى
مساء
6:00
الساعة
من
الزمان :حفالت شواء كل يوم جمعة
ً
ً
بدءا من آخر يونيو حتى سبتمرب
ً
المكان :تراس آيسباخ  -الطابق األرضي
تراس آيسباخ الصيفي
مثالي لتناول المشروبات ،أو القهوة أو حتى لالستمتاع بوجبة فطور
أيضا قائمة الشيشة (انظر أدناه
ممتدة .في تراس آيسباخ الخاص بنا نقدم ً
للمزيد من المعلومات).
يوميا
الزمان:
ً
المكان :تراس آيسباخ ،الطابق األرضي
خدمة الغرف
استمتــع بــأطــايب األطعمــة الحالل وأنت مسرتخي في غرفتك.
يوميا 24 ،ساعة
الزمان:
ً
ركن الشيشة
بصحبة األصدقاء وأفراد العائلة وتذوق أطباق األطعمة العرب�ية
استمتع ُ
الفاخرة والمشروبات المنعشة أو القهوة العرب�ية.
مساء إلى
بدءا من نهاية يونيو حتى سبتمرب ،من الساعة 6:00
الزمان:
ً
ً
يوميا ً
صباحا
12:00
ً
المكان :تراس آيسباخ  -الطابق األرضي
سلة األطعمة الحالل للتنزه
تمتع بنزهة رائعة في الحديقة اإلنجليزية بــجــوار الفـنـدق .لـــقد قــام فريقنا
بإعداد سلــة أطعمــة حالل رائعــة للـتـنـزه تحــتوي على عدد من األطباق
أيضا مفارش ،ومواد بقالة وأدوات مائدة.
الفاخــرة .ت�تضمــن البـاقــة ً
بدءا من نهاية يونيو حتى سبتمرب
الزمان:
ً
يوميا ً
المكان :متنزه الحديقة اإلنجليزية
منطقة ألعاب األطفال
صباحا
بدءا من نهاية يونيو حتى سبتمرب ،من الساعة 11:00
الزمان:
ً
ً
يوميا ً
مساء
11:00
إلى
ً
المكان :صالون شاجال  -الطابق األوسط
غرفة الصالة
للنزالء الذين يرغبون في ت�أدية الصلوات أو حتى قضاء بعض الوقت في
سكينة وت�أمل داخل غرفة الصالة المجهزة بالفتة توضح اتجاه (القبلة).
بدءا من نهاية يونيو حتى سبتمرب 24 ،ساعة
الزمان:
ً
يوميا ً
المكان :طابق الميزانني

