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A Mandarin Oriental szállodacsoport a világ legnagyobb presztízsé-
vel rendelkező hoteljeinek, üdülőközpontjainak és rezidenciáinak  
tulajdonosa és működtetője. Jelenleg 26 országban 41 szálloda 
tartozik a csoporthoz 10 ezer szobával. 17 hotel van Ázsiában, 13 
Amerikában és 11 Európában, meg Észak-Afrikában. Ezeken felül 
13 Mandarin Oriental rezidenciát működtet a csoport.
A San Franciscó-i Mandarin Oriental hotel újraértelmezi a luxust, 
mint a város legkifinomultabb hotelje. A szobák San Francisco har-
madik legmagasabb épületének felső 11 emeletét foglalják el. A szo-
bákból csodás panoráma tárul a vendégek elé a városra, az öbölbe, 
s olyan meghatározó látványosságok tekinthetők meg, mint például 
a Golden Gate-híd vagy az Alcatraz, a volt börtönsziget.

A San Franciscó-i Mandarin Oriental ideális hely üzleti vagy turisz-
tikai célokra egyaránt. Kellemes kikapcsolódást ígér a hoteltól egy 
ugrásra lévő San Franciscó-i jellegzetes villamossal való utazás a 
Nob Hillre, a kikötőbe. Csak rövid sétára van a szállodától a piac, 
a kínai negyed, a bevásárló utcák és a színházak.
A legtöbb utazó úgy választ szállodát, hogy milyen kényelmet nyúj-
tanak a szobái. Aki a Mandarin Orientalban foglal lakosztályt vagy 
szobát, azt tapasztalhatja, hogy életre szóló élményt kap ebben a 
hotelben. 158 szoba és lakosztály kínál panorámát. A 151 deluxe 
szoba és a 7 lakosztály igen tágas, speciálisan ide tervezett búto-
rokkal és luxus kiegészítőkkel ellátott.
A hotel a következő szolgáltatásokat nyújtja a vendégeknek: 
könynyű puha köntös a fürdőben elhelyezve, 24 órás szo-
ba szervíz, LCD tévé, 3 nemzetközi hívásra alkalmas telefon, 
üzenetrögzítővel, széf az előszoba szekrényben és a főportán 
egyaránt, városnézés szervezés, színházjegy értékesítés, in-
gyenes reggeli napilap biztosítása, inassal történő parkolás, 
concierge szolgáltatások, WI-FI, napi kétszeri takarítás, egy 
éjszaka alatti cipőtisztítás, minibár, mosatás egy napon belül, 
vasalás egy órán belül. 
A szállodának saját fitneszterme van, s a vendégek részére bejá-
rást biztosit a város legexkluzívabb közeli klubjába, ahol uszoda, 
szauna, s más rekreáci-
ós lehetőségek várják az 
érdeklődőket.
Az étterem és a bár fon-
tos helyszín a szállodán 
belül. A The Silk étterem 
a nyugati parti friss éte-
lek és a keleti ízek ka-
valkádját nyújtja. Az öreg 
Selyemút romantikáját 
próbálja visszaadni a 
The Silk Orlando Pagan 
konyhafőnök szakács-
művészetének bemuta-
tásával. Nicole Kosta, aki 
2008-ban csatlakozott a 
hotel gasztrostábjához, 
s a borokért felel, nagy-
szerű borvacsorákat ál-
lít össze rendszeresen 
kollégájával a vendégeknek. Joshua Nudd séf gourmet ételeket, 
nemzetközi borkóstolókat vezényel le a hotelben, bemutatva a vi-
lág legprominensebb bortermő vidékeinek termékeit, s a hozzájuk 
illő ételpárokat.
Az MO bár a szállodában a társasági élet központja, kávé, kokté-
lok, tea, saláták, desszertek várják itt a vendégeket.
A San Franciscó-i Mandarin Oriental rendre csomagajánlatokkal 
lepi meg a potenciális vendégeit. Michelle Loan kereskedelmi és 
marketing igazgató egy programra külön felhívja a figyelmet, ami 
nem más, mint a Zeppelin Kalandtúra. Az Airship Ventures köz-
reműködésével az egyetlen Zeppelin repülőtúrát kínálja a hotel 
a vendégeinek, amelynek keretében a magasból gyönyörködhet 
mindenki San Francisco látványosságaiban. Ha a Mandarin Orien-
talban száll meg a városban, kérje a „Ég a határ”-csomagajánlatot 
a recepción! ■

Mandarin Oriental Hotel Group is the award-winning owner and op-
erator of some of the world’s most prestigious hotels, resorts and 
residences. Mandarin Oriental now operates, or has under develop-
ment, 41 hotels representing over 10 000 rooms in 26 countries, 
with 17 hotels in Asia, 13 in The Americas and 11 in Europe and 
North Africa. In addition, the Group operates, or has under devel-
opment, 13 Residences at Mandarin Oriental, connected to the 
Group’s properties.
Mandarin Oriental, San Francisco redefines luxury as the City’s most 
striking and sophisticated hotel. Contemporary in design, the guest 
rooms occupy the top eleven floors of the third tallest building in the 
City. Our rooms in the clouds afford spectacular views of the City, the 
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Bay and many landmarks like the Golden Gate Bridge and Alcatraz, 
the ex-prison island.
Centrally located, Mandarin Oriental, San Francisco is ideal for busi-
ness or pleasure. It’s a fun cable car ride to Nob Hill, Fisherman’s 
Wharf, and just a short walk from the hotel to the Farmer’s Market, 
Chinatown, shopping and theaters. 
Travelers increasingly choose hotels based on the luxury of the guest-
room. Mandarin Oriental, San Francisco lends guests a once-in-a-
lifetime experience in some of the hospitality industry’s most luxurious 
suites. 158 guest rooms and suites offer panoramic views. The 151 
deluxe rooms and 7 suites are spacious and with designer quality 
furnishings and luxury appointments.
Guest Room Features & Services: lightweight cotton and terry cloth 
robes, 24 hour room service, 32” high definition, LCD flat-panel tele-
visions, three International direct dial telephones with two lines and 
voice mail, safes in all guest rooms, safe deposit boxes at Front Desk, 
sightseeing advice and tour tickets, complimentary morning newspa-
per, parking (valet service), complete concierge services, high speed 
internet access and wireless Internet access in the guestrooms and 
public areas, twice daily Maid Service, overnight complimentary Shoe 
Shine service, private bar with stocked refreshments, same-day laun-
dry and valet with one-hour pressing. Onsite state-of-the-art fitness 
center and access to one of San Francisco’s most exclusive, private 

health clubs.
Restaurant & Bars. The blend-
ing of fresh West Coast ingre-
dients, with techniques and 
flavors of the East is perfect for 
Silks. The name was inspired 
by the romance of the Old Silk 
Road. Silks features American 
cuisine with Pacific Rim influ-
ences designed by Chef de 
Cuisine, Orlando Pagan. Man-
darin Oriental, San Francisco’s 
Wine Director, Nicole Kosta has 
been instrumental in hosting a 
series of successful Winemaker 
Dinners since joining the hotel 
in early 2008. This sequence 
of international wine tastings, 
seminars and gourmet meals 
are conducted with the hotel’s 

Executive Chef, Joshua Nudd, and are designed to showcase some of 
the world’s most prominent wine-producing regions, while enlightening 
the participants about the subtle art of wine pairing. 
In addition, MO Bar is the social center of the hotel, perfect for after-
noon tea, cocktails, and a creative menu of appetizers, small plates 
and desserts.
Mandarin Oriental San Francisco offers several good packages. Mi-
chelle Loane, the Director of Sales and Marketing focused our interes 
to one particular, to the Zeppelin Adventure. This once in a lifetime 
experience with Airship Ventures offers viewes of San Francisco from 
1200 feet on high, int he only Zeppelin to fly Americas. Ask for this 
Sky’s the Limit offer from the hotels reservation department. ■

Cím/Address:
222 Sansome Street San Francisco, CA 94104-2792 

Telephone: +1 (415) 276 9888 
or toll free +1 (800) 622 0404 or +1 (415) 433 0289

Website: www.mandarinoriental.com/sanfrancisco

Creme de la California
Mandarin Oriental, San Francisco redefines 

luxury as the city’s most striking and 
sophisticated hotel.
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