
نظرة عامة
"تأسس مبنى فندق "ذا غراند

وهو ،North Eastern Railway في عام 1906 وكان المقر الرئيسي لشركة

يتميز بفخامته إذ يضم ساللم حجرية

،أخاذة ويحتفظ بألواحه الخشبية األصلية

فضالً عن أرضياته الخشبية والمساحات

.الكبيرة المكسوة بالرخام

تحوَّل المبنى اآلن إىل فندق

ذا غراند، يورك" غير أنه ال يزال يحتفظ برونقه األصلي، حيث يتميز"

بالمباني الحجرية

ذات التصاميم المعقدة وتفاصيله

الرخامية الفريدة، كما يضم الفندق

مساحات عامة رائعة، وغرًفا غير

تقليدية فسيحة، إىل جانب مطعمين وبارين

وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، واستراحة لرجال

األعمال، فضالً عن منتجع صحي ومدرسة حديثة

.لتعليم فنون الطهي

يقع الفندق بجوار الجدران العتيقة

المحيطة بمركز المدينة، ويحظى بإطالالت عىل

كاتدرائية يورك مينستر، وهو يوجد في

مفترق طرق تاريخي يجعل منه المكان

.األمثل الستكشاف المدينة

الفندق

عدد الطوابق: 7

عدد غرف الضيوف: 207

عدد األجنحة: 20

عدد غرف المؤتمرات والوالئم: 7

عدد المطاعم: 2

عدد البارات: 2

استراحة رجال األعمال: 1

مدرسة تعليم فنون الطهي: 1

 

يضم فندق "ذا غراند" أيًضا منتجًعا

.صحًيا وصالة ألعاب رياضية متاحة عىل مدار الساعة

 

فيما يحتل المنتجع الصحي بفندق "ذا

North غراند" موقع القباب السابقة األثرية حيث كانت شركة

Eastern Railway 

.تحتفظ بأموالها
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الغرف

قاعات االجتماعات والمناسبات

تضم جميع غرف الضيوف أسرّة

،بحجم كينغ، وتكييف هواء

(وشاشات تليفزيون مسطحة، وإنترنت السلكي (واي فاي

مجاني، وأدوات فاخرة

إلعداد الشاي والقهوة، وثالجة، وخزانة، ومكواة

،بالبخار وطاولة كي

وخدمة ترتيب الغرفة، وخدمة الغرف عىل مدار

،الساعة، وزجاجات ماء الشرب

ومجفف شعر، وأدوات خياطة، ولوازم استحمام من

مولتون براون، ونظام

.للتدفئة تحت األرض، وأثواب وأخفاف حمام فاخرة

.يُرجى مالحظة أنه تتوفر أسرة قابلة للربط والفصل



المكان

توجد يورك في قلب بريطانيا العظمى في

.منتصف المسافة بين إدنبره ولندن

السكك الحديدية: االنتقال: عبر السكك الحديدية 

خالل أقل من ساعتين من وسط لندن؛ تبعد إدنبره فقط ساعتين ونصف، وهناك خدمات مباشرة

.ومنتظمة من برمنغهام وليفربول ومانشستر ونيوكاسل

الطيران: يسهل الوصول إىل يورك عن

.(طريق مطاري مانشستر (83 ميالً/133 كلم) وليدز (30 ميالً/48 كلم

يمكن الطيران إىل مانشستر من مختلف

.أنحاء أوروبا والشرق األوسط وآسيا وأمريكا الشمالية

كما يمكن الطيران إىل ليدز من 19

.دولة أوروبية من بينها فرنسا وكرواتيا واليونان

االنتقاالت: يمكن لفريق اإلرشاد واالستقبال الخاص بالفندق

.الترتيب لنقل الضيوف من أي مطار أو محطة سكة حديدية

هدسونز شاي ما بعد الظهيرة

مطعم وتراس وبار ذا رايز

بار 1906

استراحة ذا وايت روز

مدرسة تعليم فنون الطهي في فندق

ذا غراند"، يورك"

يضم فندق "ذا غراند" مطعم

.هدسونز الفاخر الحاصل عىل جائزة بأجوائه اللطيفة والمريحة

يستخدم المطعم أفضل المكونات الطازجة

من يوركشاير، فكن مستعًدا

لالختيار من بين قائمة تضم خمسة أو

تسعة أطباق شهية ال تُنسى واالستمتاع بتجربة

.ال تُنسى

يُجسد شاي ما بعد الظهيرة في فندق

ذا غراند" أحد التقاليد البريطانية"

العريقة. ويُقدَّم شاي ما بعد

الظهيرة في مطعم ذا رايز عىل منصة فضية

مع عدد غير محدود من المشروبات

الساخنة. أو يمكنك طلب شاي ما بعد الظهيرة في مطعم

،هدسونز واالستمتاع بالخدمة الفضية

،وهي خدمة اختيارية مصاحبة للشاي

.باإلضافة إىل مشروب منعش وطبق من الجُبن

يقدم مطعم وتراس وبار ذا رايز أكالت

المطبخ البريطاني العصري

التي تم إعدادها باستخدام مكونات

محلية طازجة. ويتميز الفندق بمطبخه المفتوح

ومساحته الواسعة التي تغمر الحواس

وتمنح الضيوف تجربة لطيفة

.لتناول الطعام

انعم باالسترخاء عىل كراسي االستلقاء

المريحة في بار 1906 الذي يتخذ هذا االسم

تخليًدا لذكرى بناء فندق "ذا

غراند". دع عمال البار الخبراء

.يعلمونك بأصناف قائمتنا الشاملة

يحظى الضيوف الذين يقيمون في أجنحتنا

بميزة حصرية تتيح لهم دخول

استراحة ذا وايت روز التي تعتبر

مكانًا هادئًا ورائًعا للعمل

واالسترخاء مجانًا. االستراحة تقدم

اإلفطار وشاي ما بعد الظهيرة والُمقبالت المسائية

إىل جانب عدد غير محدود من المشروبات الغازية

تم افتتاح مدرسة تعليم فنون الطهي

الجديدة والعصرية بفندق "ذا غراند" في

األول من مارس 2019 وهي تضم ما يزيد

عىل 40 فصالً مختلًفا. تتضمن مدرسة الطهي

محطة عمل، ومساحة متصلة مخصصة 16

لالجتماعات، إىل جانب منطقة لتناول الطعام وشرفة

خارجية، وهي المكان األمثل طوال أيام

العام. اصقل مهاراتك

في الطهي واستمتع بتجربة فريدة غير

مسبوقة، أو خطط

.لنشاط بناء الفريق


