
 
شقق كومو ميتروبوليتان

صحيفة وقائع

شارع هيرتفورد



 تم إنشاء شارع هيرتفورد في لندن خالل فترة طفرة البناء والتشييد التي ازدهرت

في منتصف ستينيات القرن الثامن عشر،

واشُتق اسمه من نُزل قريب في ذلك الوقت: "هيرتفورد آرمز."

 وعىل الرغم من انتهاء هذا الُنزل منذ زمن بعيد، إال أن الضيافة

 الفاخرة في هذا الشارع العريق ال تزال مستمرة مع مساكن شارع

 هيرتفورد الخاصة بنا الُمجّددة حديًثا، والتي تتميز باألناقة

والعصرية، مع كل وسائل الراحة المنزلية.

أعيد تصميم المساكن لتصبح ذات مساحات أكبر وأكثر إشراًقا

،تُبرزها التخطيطات الهندسية البديعة التي تسمح بإقامة سلسة أيًا كانت مدتها

والوصول لخدمات كومو ميتروبوليتان لندن بالكامل.
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دوبلكس في ١ شارع هيرتفورد

شقة بنتهاوس في ٨ شارع هيرتفورد

 دوبلكس في ٢٣ شارع هيرتفورد



للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

res.met.lon@comohotels.com :
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 تقع الشقق الدوبلكس في ١ شارع هيرتفورد (١٤٨ متًرا مربًعا)، تتألف كل

مخطط ذات  معيشة  وغرفة  وحمامين،  كبيرتين،  نوم  غرفتي  من   شقة 

المطهوة الشهية  الوجبات  حول  التجمع  للعائالت  يتيح  ومطبخ   مفتوح، 

 في المنزل واالستمتاع باألجواء الحميمة، ومساحة رسمية لتناول الطعام

 وشرفة يغمرها الضوء الطبيعي، وتوفر الشقة في الطابق العلوي مساحة

يمكن والتي  التقنية  الوسائل  بكافة  الدراسة مجهزة  أو  للقراءة   مخصصة 

الشقة هذه  إىل  الوصول  يمكن  إضافية.  كمساحة  منها   االستفادة 

.الدوبلكس الفاخرة عبر المدخل الرئيسي لشارع هيرتفورد

 شقق ٢٣ شارع هيرتفورد (١٦٠ متًرا مربًعا) هي شقق تتميز بمساحة أكبر

الطراز عىل  مصممة  بأعمدة  محاط  بها  خاص  أمامي  باب  مع   قليال 

الشقة توفر  الجورجي.  العصر  منتصف  في  سائًدا  كان  الذي   المعماري 

داخلية)، بحمامات  (كالهما  ثانية  نوم  وغرفة  كبيرة  رئيسية  نوم   غرفة 

 باإلضافة إىل حمام إضافي للضيوف، ومساحة أنيقة مخصصة للقراءة أو

أما المساحة،  قلب  وهي  مشرقو  بأجواء  تتميز  معيشة  وغرفة   الدراسة 

مفتوح هندسي  بمخطط  فتتميزان  الطعام  تناول  ومنطقة   المطبخ 

.وتوفران الوصول إىل الشرفة الخاص

 تم بناء الشقق الدوبلكس في األصل كسلسلة من المنازل ذات الشرفات

الثامن عشر، وهي القرن  الجورجي في ستينيات  الطراز   المصممة عىل 

إىل جنًبا  الزخرفية  وتفاصيلها  األساسية  المعمارية  بهندستها   تحتفظ 

جنب مع نهج حساس إلضفاء الطابع العصري عىل الديكورات الداخلية

الشقق الدوبلكس

 تتميز بموقعها المثالي في أعىل طابق من المبنى، تقع شقق البنتهاوس

مع الخاصة  لندن  وتوفر معيشة  هيرتفورد  ٨ شارع  مربًعا) في  متًرا   ١٩٥) 
 مدخل ذو مصعد يفتح مباشرة في ردهة الشقة. تتكون غرف النوم األربعة

 في البنتهاوس من غرفتين رئيسيتين تضم كل غرفة حمام داخلي، وغرفة

المساحة الكبيرة  المعيشة  تُعد غرفة  نوم فردية.   بسريرين فرديين وغرفة 

 المثالية لالسترخاء مع تلفزيون بحجم ٧٥ بوصة، فضالً عن مطبخ والذي

 يوفر إمكانية التبديل بين التصميم المفتوح أو مغلق لتوفير المرونة في

.تناول الطعام

شقق البنتهاوس

١٠٤ توفر مساحة  الكالسيكية في ٦ و٧ شارع هيرتفورد وهي  الشقق  تقع 

وحمامين نوم  غرفتي  منها  ولكل  والفخامة  الرفاهية  من  مربًعا   متًرا 

 ومطبخ منفصل باإلضافة إىل مساحات واسعة للمعيشة وتناول الطعام.

مساحة في  واالسترخاء  الصغيرة  التجمعات  استضافة  للضيوف   يمكن 

.تنحك اإلحساس الحقيقي بأجواء المنزل

الشقق الكالسيكية

شارع و٥   ٤ هيرتفورد؛  شارع  و٣   ٢) كالسيكيتين  شقتين  ربط   يمكن 

.هيرتفورد) إلنشاء أجواء ومساحات معيشة مشتركة ومرنة

الشقق المتصلة

بيني ”مارك  مع  المتحدة"  المملكة  "فورمي  من  كوبيك)  (لينزي   تعاون 

 أسوشيتس " لتصميم الديكورات الداخلية. و "فورمي المملكة المتحدة"

في الجوائز  من  العديد  عىل  والحائز  الشهير  العالمي  االستوديو   هو 

وكومو بريك  شارع  شقق  في  معنا  عمل  وقد  التداخلية،   التصميمات 

 ميتروبوليتان لندن وفنادق كومو هالكين. أما " مارك بيني أسوشيتس "

التجديد 25 عاًما في عمليات   فهي شركة هندسة معمارية تتمتع بخبرة 

ذات الطابع الخاص تاريخًيا في المباني المعقدة

و"بو و"مورجان"  "بورادا"  التجارية  العالمات  ويحمل  معاصر،   األثاث 

 كونسبت"، ولقد تم انتقاؤه بعناية لُيبرز العمارة الهندسية البديعة بدالً من أن

 يطغي عليها. المطبخ من تصميم "ديزاين سبيس" ومجهز بالكامل بأجهزة

."شركة "سيمنز" وأسطح عمل "يونيستون

التصميم الداخلي

الجيل من  السرعة  فائقة  فاي  واي  بشبكة  الفندقية  الشقق  تجهيز   تم 

 السادس وتتمتع بقدر عاٍل من التشفير - أعىل اتصال السلكي أداًء في

.الصناعة مما يوفر نقل بيانات أسرع وأكثر ثباتًا

 كل شقة مزودة بكمبيوتر لوحي كومو، والذي يمكن للضيوف استخدامه

في الطعام  وطلب  لندن،  ميتروبوليتان  كومو  خدمات  إىل   للوصول 

.الغرفة، وطلب وسائل الراحة، واالتصال بفريق الفندق والمزيد

 تم تجهيز جميع شققنا الفندقية أيًضا بتكييف الهواء لتوفير الراحة عىل

.مدار العام

اإلنترنت والتواصل والتحكم في المناخ

بخاصية ومزودة  بوصة   ٧٥ إىل   ٥٠ من  التلفزيون  أجهزة  أحجام   تتراوح 

"Chromecast"، هواتفهم من  المحتوى  ببث  للضيوف  يسمح   مما 

 ،BBC iPlayer، و Netflix المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة - من

الشاشة  Spotifyو ،Youtubeو - عىل  المفضلة  الخدمات  من   وغيرهم 

 األكبر للحصول عىل تجربة منزلية حقيقية من المنزل الثاني. قام موظف

في الموسيقي  تشغيل  قوائم  بوضع  أيًضا  لدينا  الموسيقى   خدمات 

بأنظمة غرفة  كل  تجهيز  خالل  من  لمرافقتك "Bose" االعتبار   الصوتية 

.طوال اليوم

وسائل الترفيه
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