
 

 

) מאתר  ESBC 2022עבור  ברלין  PARK INN BY RADISSONפירוט סוגי החדרים במלון 

 המלון ( 

מצוידים בריהוט איכותי ועיצוב מודרני בגווני עץ  עם מיזוג אויר , מ"ר,  19בגודל ,  חדר אירוח סטנדרט 

רבים מחדרי המלון האלה בפארק אין ברלין כוללים חדרי   חדר ללא נוף אלכסנדרפלאץחמים ואלגנטיים. * 

אמבטיה משיש עם מקלחות מיוחדות להפעלת גשם. טלוויזיה עם מסך שטוח וגישה לאינטרנט מהיר תקני  

ללילה כולל ארוחת  €  123.95 חדר זוגי  עלות לינה - ו €  113.95 יחיד חדר עלות לינה .בכל חדרי המלון.

 בוקר ומיסים עירוניים. 

מצוידים בריהוט   חדרי המלון המפוארים בברליןעם מיזוג אויר ,  מ"ר,  19בגודל  עם נוף לעיר חדר 

חדרים   נרדמים מול מגדל הטלוויזיה האייקוני של ברלין: איכותי ועיצוב מודרני בגווני עץ חמים ואלגנטיים.

סטנדרטיים עם נוף לעיר בפארק אין על ידי רדיסון ברלין אלכסנדרפלאץ ממוקמים בקומות העליונות מול  

יה משיש עם מקלחת עם ראש מקלחת מתכוונן. רבים מחדרים אלה כוללים חדרי אמבט העיר סן של ברלין.

  -ו  € 129.70חדר יחיד   עלות לינה. טלוויזיה עם מסך שטוח וגישה לאינטרנט מהיר תקני בכל החדרים.

 ללילה כולל ארוחת בוקר ומיסים עירוניים.  €  139.70חדר זוגי   עלות לינה

חדרי הפנורמה בפארק אין על ידי רדיסון  מיזוג אויר. עם  .מ"ר 24 שלנו נעים בגודל של   חדרי פנורמה

ברלין אלכסנדרפלאץ כוללים חלונות הפונים לשני כיוונים. בקומות העליונות תוכלו ליהנות מנופים מדהימים  

החדרים מעוצבים בריהוט איכותי בעיצוב מודרני וגווני עץ חמים . * חדר ללא נוף אלכסנדרפלאץ של ברלין.

 חדר יחיד עלות לינה.  ם אלה כוללים טלוויזיה עם מסך שטוח וגישה לאינטרנט מהיר.ואלגנטיים. חדרי

 ללילה כולל ארוחת בוקר ומיסים עירוניים.  €  150.20 חדר זוגי  עלות לינה -ו €  140.20

תיהנו  עם מיזוג אויר. . מ"ר 40בגודל של  שלנו מורכבות מאזור מגורים ושינה משולב סוויטות הג'וניור

משהייה בברלין ללא פשרות: סוויטות הג'וניור המרווחות בפארק אין על ידי רדיסון ברלין אלכסנדרפלאץ 

מציעות עיצוב פנים מרווח עם פינת עבודה, שולחן עבודה גדול וכסא מרגיע. כעת תוכלו להשקיף על העיר  

 . 35-וה  34-הגדולה ביותר של גרמניה מהמיקום המועדף מהקומה ה 

, סוויטות ג'וניור בפארק אין ברלין מציעות תקרת טיפול באוויר, כספת שווה להלתצפית שאין  בנוסף

ללילה כולל ארוחת  €  176.45 זוגית עלות לינה -ו €  166.45 ליחיד עלות לינה וטלוויזיה עם מסך שטוח.

 בוקר ומיסים עירוניים. 

 לציין זאת בהזמנה  TWINבמידה ורוצים מיטות נפרדות 

)נמצא בהתאחדות אצל מנהל  –המחירים המיוחדים יינתנו רק בשימוש בטופס הזמנה רשמי של המארגנים 

 "WLINGBOהמשלחת ( ישירות למלון וציון הקוד " 

 

 מול המלון באמצעות הקישור המצ"ב . ישירותבמרוכז ע"י מנהל המשלחת הזמנת החדרים והתשלום ייעשו 

berlin.com; -groupreservations@parkinn 


