الراحة في المكان المثالي
إنه عنوانك المفضل في دوسيلدورف لتقديم
نطاق ال نظير له من وسائل الراحة في
الموقع المتميز.
مبنى ذا رد ،وهو المبنى األحمر المرموق
المدرج ضمن النصب التذكارية ويقع في
موقع متميز على نهر الراين مباشرة ،يقدم
لك ولضيوفك فرصة االسترخاء واالستمتاع
بالمحيط من حولكم.

مواصفات خاصة
بعض غرف النوم المزودة بخزانة مالبس واسعة،
وغرف الحمام الفخمة وكذلك المطابخ ،باإلضافة إلى
غرف المعيشة والطعام ذات الذوق الراقي ،مما يضمن
لك راحة بجودة عالية طوال يومك.

كما يقدم مبنى ذا رد غرف ستوديو على
درجة عالية من الجودة وذات تصميم خاص،
باإلضافة إلى أجنحة بمساحات ما بين 34
و 82م 2على أعلى مستوى من المواصفات:

كما تتميز شقق بنتهاوس بالتراس المطل على
الناحية الجنوبية أو الشرفات باإلضافة إلى األشكال
ذات المناظر المذهلة المطلة على نهر الراين ومتنزه
راينسهور وأفق مدينة دوسيلدورف.

·أثاث مصممين
·حمامات فاخرة
·مطابخ مجهزة بالكامل
·حديقة مشمسة وباعثة لروح السالم وبها
تجهيزات شواء
·الوصول بالمصعد إلى جميع الطوابق
· موقف سيارات تحت األرض
·تلفاز موصل بقمر صناعي عالمي
·شبكة واي فاي مجانية
·خدمة نظافة

ذا رد  -الموقع المثالي
حديقة هوفجارتن

برج القلعة
ميدان بورج بالتس

ميدان كارلس بالتس
طريق كونيجس أليه

شقق ذات خدمات مثالية

نهر الراين
متنزه راينوفر

مواصالت مثالية للمعرض عن طريق
الترام أو السيارة.
مجلس نواب والية شمال الراين فستفاليا
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ذا رد

برج راينتورم

مباني جيري باوتن

يمكن الوصول إلى باقة من المطاعم والحانات
في مركز مدينة دوسيلدورف التاريخية سيرا على
االقدام لمدة  5دقائق فقط .كما يبعد متنزه راينسهور
بضع خطوات فقط عن المبنى ،وبجانبه التحف
المعمارية المدهشة للمركز الفني لدوسيلدورف.
وال تبعد منطقة البنوك أو شارع كونيجس أليه
المشهور عالميًا بمزايا التسوق الفريدة لديه ،سوى
بضع دقائق فقط .متاجر تقدم لك جميع احتياجاتك
اليومية وفي متناول يديك.

منطقة مشاة

استمتع بموقع ذا رد المتميز ،فلن تجد أفضل منه!
القرب من برلمان دوسيلدورف يعني أنه يمكنك االستمتاع كضيف بدرجة عالية من األمان دون
التدخل في شؤونك .كما أن صخب الحياة على بعد خطوات فقط المبنى.
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