ENGLISH - ARABIC

Welcome to London

Let us plan your day and show you around.
If you are already in London or would like us to plan your whole visit
please let us know what we can do for you.
We are here to help make your stay in London more enjoyable.
Our concierge service is designed to fulfil your requirements
with a selection of standard and luxury services.

Services you may require
Transportation

Airport collection/drop off
Car as directed for a day
Luxury / Standard car service
Flights
Private air travel

Accommodation

Hotels
Private apartments
Short/Long term stay
General accommodation
Specialist accommodation

Tours

Day trips
Excursions
Guided tours (available in any language)
Themed days out
Popular landmarks & museums

Entertainment & Dining
Restaurants
Sporting events
Theatres
Shopping
Childrens activities

Special Requirements

Organised events
Security services
Personal assistance
Advice & day organisation
Welcome to London packages
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الخدمات التي قد تتطلبها
النقل

التوصيل من وإلى المطار /توفير سيارة لنقلكم
خالل اليوم ِوفقا ً لتوجيهاتكم /خدمة السيارت الفاخرة
والسيارات العادية /رحالت جوية
لسفر بطائرة خاصة

السكن

فنادق  /شقق خاصة لإلقامة القصيرة والطويلة
األجل والسكن العادي
السكن المتخصص

رحالت سياحية

رحالت يومية متنوعة وجوالت بمرافقة مرشد
سياحي (متوفرة بأي لغة من اللغات) /رحالت يومية
ألماكن محددة
المعالم والمتاحف الشهيرة والمعروفة

الترفيه والمطاعم

المطاعم /األحداث الرياضية /المسارح /التسوق/
أنشطة األطفال

متطلبات خاصة

فعاليات منظمة /خدمات األمن /المُعاون الشخصي/
إمكانية إعداد يومِك وتقديم
)المشورة  /صفقات سياحية أهال بكم في لندن(

أهالً ومرحبا ً بكم في لندن

دعونا ُنخطط ليوم َكم ونصطحبكم في جول ٍة للتعرف على المكان .إذا كنتم متواجدين في لندن أو أ ّنكم لم تصلوها بعد وترغبون م ّنا
أن ُن ِّ
ً
جعل إقامتكم في لندن أكثر
كاملة فالرجاء إبالغنا بما يُمكننا القيام به .فنحن متواجدون هنا لنعمل على
خطط مسبقا ً لزيارتكم
ِ
ً
متعة
ُ
صمّمت خدمات اإلستقبال واإلرشاد (الكونسييرج) من أجل تلبية اإلحتياجات الخاصة بكم مع مجموعة مختارة من الخدمات
العادية والفاخرة

For any enquires or further questions
please contact our team,
we are available 24 hours a day, 365 days
a year at your disposal.
+44(0)208 5373 492 - General Enquiries
+44(0)734 2727 773 - Arabic Speaking
info@arplondonconcierge.com
www.arplondonconcierge.com

إذا كان عندكم أية استفسارات أو أسئلة أخرى يُرجى اإلتصال
ً  يوما365 ساعة و24  نحن متواجدون لخدمتكم على مدى.بفريقنا
على مدار العام
+44(0)208 5373 492 استفسارات عامة
+44(0)734 2727 773 للمتحدثين بالعربية
info@arplondonconcierge.com
www.arplondonconcierge.com

