
افضل افضل 1313 من فنادق الكويت الموصى بها  من فنادق الكويت الموصى بها 20192019
لكويت كويتا ل ا

 

تتمتع السياحة في الكويت بالعديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها وجهة مميزة للكثير من
السّياح كما انها تحتضن مجمعات عصرية ضخمة للتسوق الى جانب المنتجعات والفنادق الفاخرة

 

افضل فنادق الكويتافضل فنادق الكويت

جمعنا لكم في هذا المقال باقة من افضل فنادق في الكويت موصى بها من الزّوار العرب ..

 

افضل فنادق الكويت خمس نجومافضل فنادق الكويت خمس نجوم

 

فندق سيمفوني ستايل، مجموعة كرفسفندق سيمفوني ستايل، مجموعة كرفس

من افضل فنادق الكويت على البحر يتميز بموقعه في قلب السالمية في مدينة الكويت، على بعد

�اين وجهتك ؟

�����
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مسافة قصيرة فقط من منطقة األعمال ومراكز التسوق الرئيسية ومركز الكويت العلمي والمتاحف في
مدينة الكويت>

اقرأ تقريرنا عن فندق سيمفوني الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق سيمفوني الكويت

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

تقييمات جيدة جدًا في كل من الراحة، المرافق، النظافة، اإلطاللة والموقع.

 

فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويتفندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت
من افخم فنادق الكويت خمس نجوم يقع بجانب الحي المالي ومنطقة األعمال بمدينة الكويت.

تبعد أبراج الكويت مسافة 15 دقيقة بالسيارة عن الفندق.
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اقرأ تقريرنا عن فندق ميلينيوم الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق ميلينيوم الكويت

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

تقييم جيد جدًا من حيث الموقع، اإلطاللة، النظافة، ومستوى الخدمة.

 

فندق راديسون بلو، الكويتفندق راديسون بلو، الكويت
من افضل فنادق الكويت على البحر يبعد عن المارينا مول مسافة 4 كم، كما يبعد عن مطار الكويت

الدولي مسافة 10 دقائق فقط بالسيارة.

اقرأ تقريرنا عن فندق راديسون بلو الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق راديسون بلو الكويت
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ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

تقييم جيد جدًا للموقع والخدمات، مناسب للعائالت، ذكر البعض ان مواقف السيارات قليلة.

 

فندق مارينافندق مارينا

من افخم فنادق الكويت على البحر يطل على خليج الكويت ويبعد 10 دقائق بالسيارة عن وسط المدينة.

تقع كل من منطقة التسوق في السالمية ومارينا مول ومارينا كريسنت بالقرب من الفندق.

اقرأ تقريرنا عن فندق المارينا الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق المارينا الكويت
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ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

تقييمات رائعة في كل من اإلطاللة، الخدمات، الراحة، طاقم العمل والموقع.

 

فندق كراون بالزا الكويتفندق كراون بالزا الكويت

من افضل فنادق في الكويت يقع على بعد مسافة 5 دقائق فقط بالسيارة من كل من مول غراند أفنيو
التجاري ومول 360 التجاري ومطار الكويت الدولي.

اقرأ تقريرنا عن فندق كراون بالزا الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق كراون بالزا الكويت

خالصة تقييمات الزوار العربخالصة تقييمات الزوار العرب

حاز الفندق على تقييم جيد جدًا من حيث موقعه القريب من المطار وخدماته والنظافة، ذكر البعض ان
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الغرف صغيرة بعض الشيء

 

فندق فور سيزون الكويتفندق فور سيزون الكويت

من افضل فنادق الكويت ، يقع فندق الفور سيزون الكويت في برج الشايع على بعد حوالي 1.6 كم من
كل من سوق الكويت وسوق المباركية.

اقرأ تقريرنا عن فندق فور سيزون الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق فور سيزون الكويت

خالصة تقييمات الزوار العربخالصة تقييمات الزوار العرب

حصل الفندق على تقييمات ممتازة من حيث الموقع، الهدوء، طاقم العمل والخدمات.
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جي دبليو ماريوت الكويتجي دبليو ماريوت الكويت

من افضل فنادق في الكويت يقع وسط المدينة بجوار مول الصالحية وعلى بعد دقائق من ابراج الكويت
كما يبعد مسافة قصيرة من مراكز التجارة واألعمال الكبرى في المدينة.

اقرأ تقريرنا عن فندق جي دبليو ماريوت الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق جي دبليو ماريوت الكويت

خالصة تقييمات الزوار العربخالصة تقييمات الزوار العرب

حصل الفندق على تقييمات جيدة في كل من الموقع، الخدمات والموظفين، وقد ذكر البعض ان االثاث
قديم واطاللة بعض الغرف غير جيدة.

https://www.booking.com/hotel/kw/four-seasons-kuwait-at-burj-alshaya.ar.html?aid=879975
https://www.booking.com/hotel/kw/four-seasons-kuwait-at-burj-alshaya.ar.html?aid=879975
https://www.booking.com/hotel/kw/jw-marriott-kuwait.ar.html?aid=879975
https://www.urtrips.com/jw-marriott-kuwait/


 

افضل فنادق الكويت افضل فنادق الكويت 44 نجوم نجوم

 

فندق آدامزفندق آدامز

افضل فندق في الكويت من فئته يقع على بعد 5 دقائق بالسيارة من أبراج الكويت الشهيرة ويبعد عن
مارينا مول مسافة 10 كم.

اقرأ تقريرنا عن فندق آدمز الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق آدمز الكويت

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

حاز الفندق على تقييم جيد جدًا من حيث الموقع، مستوى الخدمات، االفطار، والنظافة
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بست ويسترن بلس بست ويسترن بلس –– السالمية السالمية
يقع في حي السالمية في الكويت على بعد 700 م من مارينا كريسنت ويعتبر من افضل فنادق في

الكويت

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

تقييم جيد جدًا للموقع، النظافة، والخدمات، ذكر البعض ان مواقف السيارات قليلة والغرف ضيقة.
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كورت يارد باي ماريوت الكويت سيتيكورت يارد باي ماريوت الكويت سيتي
موقع مميز بالقرب من مركز Arraya التجاري في وسط مدينة الكويت وبالقرب من العديد من السفارات

والمناطق التجارية

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

حصل الفندق على تقييمات جيدة جدًا في كل من الموقع، النظافة، طاقم العمل، الراحة والخدمات.
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فوربوينتس باي شيراتون الكويتفوربوينتس باي شيراتون الكويت
من افضل فنادق الكويت يقع في المركز التجاري والمالي لمدينة الكويت، وعلى بعد 1 كم من متحف

الكويت الوطني

ار العرب ار العربخالصة تقييمات الزّو خالصة تقييمات الزّو

حصل الفندق على تقييمات ممتازة من كافة النواحي وباألخص النظافة، الخدمات، الراحة، الموقع
والخدمات.
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فندق بودل الكويتفندق بودل الكويت
من افضل فنادق الكويت ، يقع في حي السالمية على بعد 100 متر من الشاطئ وبالقرب من المطاعم

في شارع عمرو بن العاص.

اقرأ تقريرنا عن فندق بودل الكويت السالميةاقرأ تقريرنا عن فندق بودل الكويت السالمية

خالصة تقييمات الزوار العربخالصة تقييمات الزوار العرب

حاز الفندق على تقييم جيد من الزّوار العرب فيما يخص الموقع والنظافة، كما ذكر البعض عدم كفاية
مواقف السيارات
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فندق السفير إنترناشيونال الكويتفندق السفير إنترناشيونال الكويت
من افضل فنادق في الكويت وخيار مميز لمحبي التسوق والمهتمين بزيارة االماكن السياحية في المدينة،

يقع بالقرب من البحر ومقابل ابراج الكويت ويبعد 2 كم عن مركز المدينة

اقرأ تقريرنا عن فندق السفير الكويتاقرأ تقريرنا عن فندق السفير الكويت

خالصة تقييمات الزوار العربخالصة تقييمات الزوار العرب

حصل الفندق على تقييمات جيدة من كاّفة النواحي. قّيم بعض الزّوار اّن السعر مرتفع مقابل الخدمات.
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مقاالت قد تهمك ايضاً في الكويت:مقاالت قد تهمك ايضاً في الكويت:

افضل افضل 1010 من فنادق الكويت الموصى بها من فنادق الكويت الموصى بها

افضل افضل 1616 من االماكن السياحية في الكويت من االماكن السياحية في الكويت

افضل افضل 55 مطاعم في الكويت مطاعم في الكويت

افضل افضل 55 موالت في الكويت موالت في الكويت

اهم اهم 77 نصائح قبل استئجار سيارة في الكويت نصائح قبل استئجار سيارة في الكويت

 

اترك تعليقاً اترك تعليقاً 

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروني. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليقالتعليق
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االسم االسم **

البريد اإللكتروني البريد اإللكتروني **

الموقع اإللكترونيالموقع اإللكتروني

التعليق ال  ـ التعليقإرسـ ال  ـ إرسـ



لمقاالت ا لمقاالتأحدث  ا أحدث 

افضل 4 من شقق لاليجار في اربد االردن موصى بها 2019

افضل 4 انشطة في مول السعودية بأملج

افضل 7 من فنادق المهبولة الكويت موصى بها 2019

افضل 7 من فنادق حولي الكويت الموصى بها 2019

اين تقع تبليسي والمسافة بينها وبين اهم مدن جورجيا

اين تقع شنغهاي والمسافات بينها واهم مدن الصين السياحية

تقرير عن فندق جراند بالزا روما

تقرير عن فندق هيلتون روما

افضل 3 انشطة عند زيارة قلعة العقبة

افضل 6 من فنادق السالمية الكويت موصى بها 2019

افضل 9 من فنادق الكويت على البحر موصى بها 2019

افضل 5 انشطة عند زيارة المسجد االعظم بالجزائر

التعليقات
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