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A name by any other name 
would not smell as sweet

 اسـٌم عـريـق يـفـوح مـنـه
عبـيٌر ينـعش الحـواس





Shaza means fragrance
An independent five star hotel group supported by the legendary 
Kempinski reputation for excellence, Shaza is a proud celebration of 
the inspired traditions of the Silk Route. Welcome to where timeless 
tradition meets contemporary elegance. 

 تـعني كـلمة "شـذا" عـطـًرا ذكـًيا
يداعب األنـوف وَيـسرُّ الـنفـوس

نجوم بخمسة  المصّنفة  المستقلة  الفنادق  مجموعات  إحدى  شذا،   تحتفي 
األسطوري،  كمبينسكي  لفندق  المتميزة  السمعة  وجودها  يدعم  والتي 
يلتقي  حيث  إلى  بكم  مرحًبا  الحرير.  طريق  تاريخ  من  المستوحاة  بالتقاليد 

الماضي التليد بالحاضر الفريد في مزيٍج ساحر يسلب األلباب. 





شـذا مـكة
SHAZA MAKKAH



They will come from all the 
corners of the world 

Makkah Al Mukarramah is the city of all cities in Islam. For 
hundreds and hundreds of years, it has been a centre of pilgrimage 
attracting the young and old from lands and horizons near and far. 
Set within the precincts of the haram in the new Jabal Ka’aba 
district, Shaza Makkah is a short walk from every heart’s desire. 
Like the great houses of before, we are honoured for you to step 
through our doors. 

يتزّين الستقبال رّواده؛ إذ إليه 
قريًبا يحّجون، وعليه يتقاطرون، 
ومن شتى بقاع األرض يتوافدون 

الزمان،  من  قرون  مدار  على  اإلسالم.  رسالة  ومهبط  القرى  أم  المكرمة  مكة 
ظّلت مكة المكرمة قبلًة لجذب الحجيج من مختلف األعمار من مشارق األرض 
ومغاربها. ومع ما يتميز به من موقع قريب من ساحات الحرم في منطقة جبل 
الكعبة، فإن شذا مكة أضحى قريًبا من كل ما يهواه قلب الحاج والمعتمر. 
مكة  شذا  فإن  الزمان،  قديم  في  صيتها  ذاع  التي  الضيافة  دور  غرار  وعلى 

يتشرف بوقوفكم على أعتابه ضيوًفا للرحمن. 





An oasis amongst 
the whirl of devotion

Shaza Makkah is designed to be a cocoon of serenity and 
contemplation. A place of calm and replenishment to compose 
oneself for all that life’s greatest journey would require. Loyal to 
our Silk Route heritage, we are consummately at your service. 

 واحـٌة تـجسـد مـعانـي
التفاني واإلخالص 

األرض،  بقاع  العالم في خير  الذي أطل على  الثاني  ُصمم شذا مكة، فندقنا 
التأمل، فهو مكان  والراغب في  الصفاء  الباحث عن  إليه  يأوي  كنًفا  ليكون 
المطلوبة،  الراحة  المرء  يمنح  ما  االنتعاش،  على  ويبعث  بالهدوء  يتسم 
األرض، وجه  على  تقام  التي  الرحالت  أعظم  مناسك  قضاء  على   وُيعينه 
الحرير طريق  تراث  من  اتخذت  ماهرة  بأيٍد  خدماتنا  أفضل  لكم  نقدم   إذ 

منهًلا لصقل الخبرات. 





األجـنـحـة والـغـرف
SUITES & ROOMS





The heart has 
many chambers

Shaza Makkah offers 251 beautifully appointed deluxe 
rooms, junior suites, one bedroom suites and our 
signature Tiara residence overlooking the city and 
Haram. Each is resplendidly designed to be a coolness 
to the heart and soul featuring all the expected - and 
unexpected comforts one would demand of five star. 
Open the door to a world where luxury meets comfort 
and generosity is found in the details. 

 للـقـلـب مـنـازٌل تــسـع
الكثير من الغرف!

مجهزة  فارهة  نوم  وحدة   251 أروقته  بين  مكة  شذا  يضم 
بتجهيزات مميزة. تطل فيها الغرف الفاخرة و األجنحة الملكية 
فقد  الحرام،  المسجد  و  المقدسة  المدينة  على  تيارا  جناح  و 
األراضي  إلى  التواق  القلب  يمد  نحو  على  منها  كل  صممت 
راحة مع  بالهمة،  ربها  رضا  الراجية  والروح  بالدفء   المقدسة 

ال يتوقعها الضيف إال من فندق جدير بما حظي من نجوم خمس. 
الرفاهية  تلتقي فيه  بوابًة على عالم  نفتح لك  في شذا مكة، 

بالراحة، وينسجم كرم الضيافة بجميع التفاصيل. 





Generosity is in 
our details

A guest is a blessing. Such are the ways of the people 
of the East. At Shaza Makkah our suites are by 
intention an expression of this privilege and honour.

Each of our suites is meticulously prepared and offers 
a range of curated teas and coffees, a nightly turn 
down gift along with a selection of dates of the day, 
and a whisp of lavender mist to aid a peaceful sleep. 
Uncompromising details in the service of creating a 
memorable Shaza experience - just for you. 

 حـيـث يـمـتـزج كـرم
الضيافة بأدق تفاصيلنا

المشرق. في شذا  أهل  يؤمن  المنزلة« في هذا  كريم  »الضيف 
مكة، اعتنينا بأجنحة اإلقامة حتى تعبر لكم عن مدى تميزكم 

عندنا والشرف الذي حظينا به بحلولكم ضيوًفا علينا. 

يتزّين كل جناح في شذا مكة الستقبالك في جميع تفاصيله، 
ويقدم لك مجموعة من أجود أنواع الشاي والقهوة، وهي هدية 
إضافة  الطازجة،  التمور  من  بتشكيلة  يومًيا مصحوبة  متجددة 
النوم على  يساعدك  الذي  الخزامى  نبت  شذى  من  زجاجة   إلى 

الهادئ. احظ بتفاصيل غاية في الدقة فيما نقدمه من خدمات 
استثنائية ال تشوبها شائبة تخلق لك تجربة تخلد ذكرى "الشذا" 

في عقلك وروحك على حد سواء. 







الـمطـاعـم والـمأكـوالت
RESTAURANTS & DINING



Even a soul hungers 
There are no strangers at a table filled with food. A celebration of 
our rich diverse cultures, Shaza Makkah has created its own dining 
concepts fusing traditional eastern recipes with international flair. 
Featuring live cooking stations and tea sommeliers, Shaza Makkah 
is one of the truly exceptional dining experiences in the city. 

 تـشـتاق الـروح للـطـعام
اشتياق المعدة الخاوية إليه! 

ينثر شذا مكة  بالطعام و  تزينت  أنت بين أهلك على مأدبة  في شذا مكة، 
تجارب  إلى  جديًدا  بعًدا  مضيًفا  الثقافات  بشتى  العامرة  االحتفاالت  أجواء 
تناول الطعام والمأكوالت تمتزج فيها الوصفات الشرقية التقليدية بلمسات 
تجربة  تقدم  التي  الفنادق  أحد  وهو  ثقافتك،  كانت  مهما  لتناسبك  عالمية 
استثنائية وفريدة في تناول الطعام، بما يتألق به من خدمات سقاية الشاي 

ومحطات الطهي من الفرن إلى مائدة الضيوف مباشرًة. 





Shalimar
Shalimar is a social lounge where people meet to unwind with one 
of our distinctive mocktails or allow our Shai Basha to recommend 
the perfect tea to do just the trick. 

With hundreds of teas from all over the world, our signature tea 
ceremony is a sumptuous treat accompanied by a smorgasbord 
of delicious delicacies where on special occasions, we present a 
buffet so our guests can be even more spoilt for choice – if that 
is even possible. 

شـالـيـمـار
ضيوف فيها  يلتقي  اجتماعية  صالة  وهي  شاليمار،  رحاب  إلى  رحالك   شد 
فيها، المقدمة  المتميزة  المشروبات  أحد  واحتساء  لالسترخاء  مكة   شذا 
يلبي ودعه  األمثل،  الشاي  بفنجان  ينصحك  أن  الشاي  لمقدم  اسمح   أو 

رغباتك على طريقتنا. 

مع الفخامة  بأجواء  تمتزج  التي  مكة  شذا  بنكهة  الشاي  حفالت   تتسم 
العالم مصحوًبا  ربوع  يأتيكم من  الذي  الشاي  أنواع  نقدمه من مئات من  ما 
المناسبات  بعض  في  ترتقي  التي  اللذيذة،  األطباق  من  متنوعة  بمجموعة 
ذلك  كل   - االختيار  برفاهية  يحظى  حتى  لضيفنا  يقدم  بوفيه  إلى  الخاصة 

من أجلك أنت! 





Midan
The sights and sounds of medieval souks and streets come 
alive at Midan. A bustling all-day eatery offering cooking 
stations and live kitchens rich with the aromas of cuisine from the 
Middle East, Levant, India, Morocco, Turkey as well as globally 
inspired favourites. 

Midan is a perfect choice for those in search of an elegant, yet 
unfussy, dining experience that offers a culinary journey through 
the wondrous feast and flavours of the Silk Route. 

الـمـيـدان
ضيوفنا على موعد مع الميدان الذي ُيعيد الحياة في أوصال أسواق وشوارع 
بها  ليحتضن  وأصواتها  مشاهدها  جديد  من  فيستحضر  الوسطى،  القرون 
رّواده من كل جانب. وهو أحد المطاعم المفعمة بالحياة طوال اليوم مقدًما 
بأذكى  متميًزا  الزوار  أمام  المباشرة  والمطابخ  الطهي  خدمات  لضيوفنا 
وتركيا،  والمغرب  والهند  العربي  والمشرق  األوسط  الشرق  مطابخ  نكهات 

فضال عن النكهات المفضلة المستوحاة من المطابخ العالمية. 

أنيق  مكان  في  الطعام  تناول  عن  للباحثين  األمثل  االختيار  هو  والميدان 
وهادئ يقدم رحلة مع الطهي من خالل وليمة تذهل العقول ونكهات تهب 

بها الرياح اآلتية من طريق الحرير. 





There is a child 
in every one of us

Children hold a cherished position within Eastern culture. Shaza is 
an embodiment of this culture and the happiness of our youngest 
guests is a real part of each and every aspect we do.

Designed in association with leading experts, the Shaza Kids’ Club 
is founded upon the principles of Education, Entertainment and 
Exploration. Or, in language our younger guests are more likely to 
understand - bright, cheery and a slice of adventure.

تمضي بنا السنين واأليام، وتبقى 
روح الطفولة حاضرًة ال يمحيها زمان

لألطفال مكانة في سويداء قلب الثقافة الشرقية، وفندق شذا مثاٌل حي يجسد 
الصغار  ضيوفنا  قلوب  على  يعزف  بإيقاع  يتميز  فيه  جزء  فكل  الثقافة،  هذه 

ويبعث عليهم السعادة والبهجة.

تأسس نادي شذا لألطفال على مبادئ التعليم والترفيه واالستكشاف بعد أن 
باللغة  أو  المجال.  اآلفاق في هذا  بخبراء ذوي شهرة طبّقت  باالستعانة  ُصمم 

التي يفهمها ضيوفنا الصغار - فهو مشرٌق، وساحٌر، ومفعم باإلثارة.



نادي األطفال
KIDS’ CLUB



Service hand over foot
Shaza Hotels believes in creating signature fazets – experiences 
only to be had at a Shaza hotel. Makkah is a demanding pedestrian 
city. Any visit, particularly for hajj or umrah, can be quite a challenge 
for tired feet. Shaza Makkah offers a Foot Massage service crafted 
to ease the strains of the day and ensure a restful experience.

 خـدمات ال تـشوبـها شـائبة
على مدار اليوم

االنغماس  ضيوفها  من  تتطلب  التي  المدن  إحدى  المكرمة  مكة  أن  ريب  ال 
إلى  زيارة  أي  أن تكون  الممكن  و من  المشي لمسافات طويلة.  و  بالروحانيات 
فيقدم شذا  المنهكة،  األقدام  لذوي  مرهقة  العمرة،  و  الحج  رحالت  خاصًة  مكة، 
مكة خدمة تدليك األقدام المصممة للتخفيف من آالم ضيوفنا، و تضمن لهم 

تجربة ملؤها الراحة و الرفاهية.



االسـتـرخــاء
RELAXATION



Your business 
is our pleasure

From computers and tablets our business centre is designed 
to offer a complete solution to your communication needs. The 
signature piece of our Business Centre is a beautiful bookshelf with 
tomes on the kingdom, its history and the city of Makkah itself. With 
television, teas, coffees and a hostess present at all times, the Shaza 
Business Centre is a hub of communication and efficiency. 

 نـدفـع بـقـاطـرة أعـمـالك
إلى آفاق من النجاح

صمم مركز األعمال في شذا مكة ليوفر لك حًلا متكامًلا ُيلبي احتياجاتك من 
المركز.  جوهر  تمثل  التي  اللوحية  واألجهزة  الحاسوب  أجهزة  بفضل  االتصاالت 
المملكة  سيرة  تروي  التي  الكتب  بأمهات  تعج  بمكتبة  األعمال  مركز  ويتميز 
وتاريخها وتسرد تاريخ مكة المكرمة. ومع ما يقدمه المركز من خدمات التلفزيون 
والشاي والقهوة ومضيف لتقديم الخدمات في جميع األوقات، ال شك أن مركز 

األعمال بشذا مكة هو محور مميز لالتصاالت ومثال حي لجودة الخدمات. 



مـركـز األعـمـال
BUSINESS CENTRE



Come one, come all 
Shaza Makkah is a spectacular choice for corporate meetings and 
grandiose functions. Offering a large multi-purpose area which can 
be divided in three individual spaces, it is extremely functional and 
highly flexible. Each venue can be tailored according to very specific 
requirements with state of the art audio equipment complemented 
by superb dining choices.

نضع بين يديك كل الخيارات 
يوفر  إذ  المعقدة،  والمهام  الشركات  الجتماعات  األمثل  االختيار  هو  مكة  شذا 
الفندق مساحة كبيرة متعددة المهام يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام لتصبح 
أكثر عملية ومرونة. ويمكن تصميم كل مكان في شذا مكة وفًقا للمتطلبات 

المحددة مع تجهيزه بأحدث معدات الصوت مصحوبة بخيارات الطعام الرائعة.



قـاعـات االجـتـمـاعـات
MEETING ROOMS



شـذا الـحـريـر 
SHAZA SILK 



There are secrets to be found

أسرار تنتظرك لتبوح لك عن نفسها



The Tiara Suite
The epitome of sophistication, the Shaza Royal Suite 
is a haven from the forever beating heart of Makkah. 
Decorated in tranquil ocean blue silk, the Royal Suite 
is incomparably magnificent, with panoramic views of 
the Al Masjid Al Haram. Two master bedrooms each 
with its own master bathroom and walk-in closet. The 
suite is attended by a 24-hour dedicated Morafik to 
manage every last request and service guests may 
require. The suite is completed by two beautifully 
appointed living areas, a majlis, a boardroom and 
personal kitchen.

جـنـاح تـيـارا
يعد الجناح الملكي في شذا مكة مثال للتطور المبهر بإطاللته 
في  للضيوف  مالذ  هو  إذ  الحرام.  المسجد  على  البانورامية 
روعة  بيان  عن  الوصف  ويعجز  بالحياة،  أبًدا  النابض  مكة  قلب 
زرقة  تضاهي  زرقاء  بحلة  اكتسى  الذي  الملكي  الجناح  هذا 
غرفتي  على  الجناح  ويحتوي  أعماقه.  هدوء  وتعكس  المحيط 
نوم رئيستين كل منها مزودة بحمام رئيس ومقصورة مالبس. 
ويخصص للجناح ُمرافق يعمل على مدار الساعة على إدارة جميع 
الطلبات والخدمات التي يطلبها الحاج والمعتمر. وتكتمل روعة 
الجمال ومجلٍس وغرفة نوم  الجناح بغرفتي معيشة قمة في 

ومطبخ خاص.





Shaza Silk Floors 
Shaza Silk Floors are for the discerning. Our exclusive Silk 
services include being received by our Morafik at the airport and 
transported via chauffeur to the hotel. Suites feature an array of 
refreshments and courtesies as well as a 24-hour Moustachar 
service to attend to every need you may have. 

طوابق شذا الحريرية 
المدينة.  ضيوف  باقي  عن  تميزك  التي  الحريرية  شذا  طوابق  لك  خصصنا 
تشمل الخدمات الحريرية الحصرية التي يقدمها شذا مكة ذلك الُمرافق الذي 
في  خاص  سائق  يقودها  التي  بالسيارة  ويصطحبك  المطار  في  ينتظرك 
األجنحة مجموعة متنوعة  ونوفر لك في  السفر.  ُتنسيك عناء  ترحيب  أجواء 
من المشروبات المرطبة والوجبات الخفيفة، فضًلا عن خدمة المستشار الذي 

يوفر لك ما تحتاج على مدار الساعة. 





A familiar face in a sea 
of strangers 

It all begins the moment you arrive. A greeting from the heart and an 
offer of dates and kahwa to ease the fatigue of a long journey. This is 
the Shaza Morafik. A gentleman whose only purpose and ambition 
is your comfort. A single point of contact for all you may need. 

Together with our Moustachar, our resident area specialist and 
advisor, they will attend to anything you may require during your 
time with us. An expert on the neighbourhood, the Moustachar will 
provide pertinent and interesting information as well as assist with 
your ziyara in the holy city. 

وجٌه تألفه في عالم ال تعرفه 
الصديق  وحرارة  الكريم  بحفاوة  يستقبلك  إذ  وصولك،  لحظة  من  قصته  تبدأ 
دامت  رحلة  عناء  عنك  تزيل  التي  القهوة  أنواع  وألذ  التمور  أفخر  إليك  مقدًما 
إتمام  في  جهًدا  يدخر  ال  والذي  شذا،  في  إال  تجده  لن  الذي  الُمرافق  إنه  طويًلا. 
إنه  أمامك.  العقبات  وتذليل  لك  الراحة  سبل  توفير  في  تتجلى  التي  مهمته 

همزة الوصل لكل ما قد تحتاج إليه في ضيافتك على مكة. 

شذا  لدى  مستشارك  مع  السكنية  المنطقة  ومستشار  مسؤول  وسيعمل 
على تلبية جميع رغباتك والوفاء بكل ما تحتاج طوال مدة تنسمك عبير شذا. 
ولحسن الحظ أن مستشارك خبير بالمنطقة التي يقع فيها الفندق، لذا سيوفر 
لك المعلومات ذات الصلة والمثيرة الهتمامك، فضًلا عن تقديم يد العون لك 

في المزارات المقدسة. 



الُمرافق
MORAFIK





مـزارات مـكـة 
MAKKAH ATTRACTIONS



 مزارات متعددة
وسويعات معدودة

2. مصنع كسوة الكعبة المشرفة
نوفر لك رحالت خاصة لزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وفي 
الرحلة يستطيع الزوار الوقوف على مراحل صناعة الكسوة. هذه 

الرحلة متوفرة عبر شركات السياحة فقط.

3. جبل النور
النبي  إليه  أوى  طالما  الذي  حراء،  غار  يحتضن  الذي  الجبل  هو 
صلى اهلل عليه وسلم وناجا ربه قبل بعثته. كما أن غار حراء هو 
المكان الذي نزل فيه الوحي أول ما نزل به أمين الوحي جبريل 

عليه السالم على رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم.

1. جبل ثور
اهلل  رسول  إليه  أوى  الذي  الغار  وهو  ثور،  بغار  ثور  جبل  اشتهر 
عن  ليتوارى  الصديق  بكر  أبو  وصاحبه  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

أنظار المشركين خالل هجرته إلى المدينة. 

So many places, 
so little time

1. Thawr Mountain
Thawr mountain is notable for the cave Ghar al-Thawr 
(Cave of the Bull), in which the Prophet Muhammad 
and his companion Abu Bakr Sideeq hid from their 
persecutors during the migration to Medina. 

3. Jabal Noor
The location of the cave of Hira. Prophet Muhammad 
often reflected and prayed here before he became 
the Messenger of God. The Hira cave is also the site 
of the first revelations from the angel Gabriel.

2. Al Kiswah Factory
Special tours are available to visit Al Kiswah Factory. 
The tour allows visitors to observe how the Kiswah is 
made. Only available via tour company.

4. معرض عمارة الحرمين الشريفين
المتحف  ويعرض  الحرام،  المسجد  من  دقائق   10 حوالي  يبُعد 
لمحة إلى تاريخ المدينة. ويشاهد الزوار في هذا المتحف أعمال 
فنية مثيرة مثل ستائر الكعبة وغطاء الحجر األسود منذ عهد 

السلطان العثماني. 

4. Exhibition of the Two Holy Mosques Architecture
About 10 minutes from the main mosque, the 
museum offers a glimpse of the history of the city. See 
interesting artifacts like the stairs to the Kaaba and 
the covering of the Black Stone from the time of the 
Ottoman Sultan Othman.
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5. Jannat Ul Mua’lla
Located on the way to Mina. The site contains the final 
resting place of the Prophet’s first wife, his son Qasim, 
Asma Bint AbuBaker, Abu-Talib, Abdullah Bin Zubair, 
and other members of the Holy Prophet’s family. 

6. جبل الرحمة
جبل الرحمة ذلك المكان الذي ألقى عليه النبي صلى اهلل عليه 
هو  الجبل  هذا  أن  الحديث  في  روي  وقد  الوداع.  خطبة  وسلم 
بزوجته حّواء بعد  السالم  آدم عليه  نبي اهلل  التقى عليه  الذي 

هبوطهما على األرض. 

5. جنة المعالة
المقابر  هذه  وتحوي  منى،  إلى  الطريق  في  المعالة  مقابر  تقع 
بكر  أبي  بنت  وأسماء  القاسم  وولده  األولى  النبي  زوجة  رفات 
وأبو طالب وعبد اهلل بن الزبير وأخرين من آل بيت النبي صلى 

اهلل عليه وسلم.

6. Jabl e Rahma (Mount of Mercy)
The location of the Prophet’s final sermon. According 
to Islamic tradition, also the mountain on which 
Prophet Adam and his wife Howa found each other 
after being placed on earth. 

8. الجمرات
فيه  اهلل  أمر  الذي  المكان  وهو  الحج،  في  الرئيسة  المواقع  أحد 
نبيه إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السالم. كما أمره اهلل 
سبحانه وتعالى في هذا الموضع برمي الشيطان بالجمرات في 
سهول منى امتثاًلا ألمر اهلل وطرًدا للشيطان وقطًعا ألمله في 

أن يفتن إبراهيم بمعصية اهلل. 

7. مسجد الجعرانة
هو المسجد الذي أحرم منه النبي صلى اهلل عليه وسلم قبل 
أذن فيه بالل  الذي  الموقع هو  أن هذا  للحج. ويقال  دخول مكة 
المسجد  زيارة هذا  تتطلب  وقد  للصالة.  عنه  اهلل  رباح رضي  بن 

الحصول على تصريح من الحكومة. 

7. Al Jaáranah Mosque
This is where the Prophet clothed himself in ihram 
before traveling into Mecca to perform Hajj. It is also 
said to be the site where the Prophet’s companion, 
Bilal bin Rabah, called for prayer. Government 
permission may be needed to visit the mosque. 

8. Al-Jamarat
A major site of pilgrimage it marks the site where 
Prophet Abraham was called upon to perform the 
greatest sacrifice of his son as commanded by Allah. 
Stoning the Jamarat on the plains of Mina is a symbolic 
acknowledgement of his torment and anguish.
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11. مسجد التنعيم
اعتمرت  حيث  أيضًا،  العمرة  ومسجد  عائشة  بمسجد  ويسمى 
منه السيدة عائشة رضي اهلل عنها بعد حجها عام حجة الوداع، 
المدينة  الحرم من جهة  التنعيم بعد نهاية حد  وموقعه بحي 
كيلومترات.  ستة  بنحو  الحرام  المسجد  عن  ويبعد  المنورة، 
ويعتمر منه أكثر المعتمرين من داخل مكة المكرمة لقربه من 

المسجد الحرام

12. مصنع سقيا زمزم

10. متحف مكة
المتحف يقع في قصر الزاهر قصر جاللة الملك عبدالعزيز يرحمه 
اهلل، ويتكون من ثالثة أدوار، ويشتمل على خمس عشرة قاعة 
ما  قاعة  فهناك  مختلفة،  بمعروضات  منها  كل  تختص  عرض، 
الشريف،  للمصحف  وقاعة  المملكة،  آلثار  وقاعة  اإلسالم،  قبل 
وقاعة سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وقاعة الحج، وقاعة 
معروضات  وقاعة  المكي،  التراث  وقاعة  الحرام،  المسجد  عمارة 

روائع الحضارة اإلسالمية، وغير ذلك.

9. بئر زمزم
يقع على مسافة 20 متًرا من شرق المسجد الحرام، وهو البئر 
الصفا  بين  تهرول  هاجر  السيدة  كانت  منذ  بالماء  ينبع  الذي 
والمروة باحثة لرضيعها عن شربة ماء. وال ينسى الحجيج هذه 
الهرولة التي جعلها اهلل سنة وفرًضا عليهم، فيسعون سبًعا 

بين الصفا والمروة إحياًء لتلك الذكرى. 

9. The Well of Zam Zam
This is where the Prophet clothed himself in ihram 
before traveling into Mecca to perform Hajj. It is also 
said to be the site where the Prophet’s companion, 
Bilal bin Rabah, called for prayer. Government 
permission may be needed to visit the mosque. 

10. Museum of Mecca
The objective of establishment of this museum was 
to highlight the cultural and historical dimensions of 
the Makkah region, and to inform and educate the 
community. It offers details between the civilizations 
and the history of Makkah since the dawn of history 
until the prosperous present.

11. Al-Tanaim Mosque
Masjid Aisha, also known as Masjid at-Tan’eem marks 
the place where Ummul-Mu’mineen Aisha (may Allah 
be pleased with her) went to enter into Ihram for 
Umrah when the Prophet (peace and blessings of 
Allah be on him) told her to do so during the farewell 
Hajj.

12. Zamzam plant
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Global Hotel Alliance
Shaza is a member of the Global Hotel Alliance. Each 
stay at Shaza contributes to our Discovery awards and 
privileges. Shaza Discovery is about making travels 
even more unforgettable and receiving recognition 
across 28 Global Hotel Alliance Brands with over 550 
hotels, resorts, palaces and spas. The programme 
entitles members to intriguing local experiences each 
time they upgrade to the next membership level 
achieved by staying a specified number of nights in 
any Shaza hotel - or partner GHA brand. Sign up at 
GHA.com and start enjoying a world of privileges.

التحالف الفندقي العالمي
العالمي  الفندقي  التحالف  أعضاء  قائمة  تزّين  شذا  فنادق 
(GHA). ُيشارك ضيوفنا من خالل إقامتهم في شذا في برنامج 
إلى  يرمي  الذي  البرنامج  وهو  ومميزاته.  ديسكفري  جوائز شذا 
ومنحكم  األذهان،  من  مكانها  تبرح  ال  رحالت  في  اصطحابكم 
العالمي  بالتحالف  أعضاء  تجارية  عالمة   28 في  خاصة  مزايا 
للفنادق، وتضم ما يربو على 550 فندًقا ومنتجًعا وقصًرا ونادي 
ومفعمة  مثيرة  محلية  تجارب  أعضاءه  البرنامج  ويمنح  سبا. 
من  متقدم  مستوى  إلى  فيها  ينتقلون  مرة  كل  في  بالمتعة 
العضوية، وذلك من خالل قضاء عدد معين من الليالي في أي 
من فنادق شذا أو شريكه من أعضاء التحالف الفنادق العالمي. 
عالم  في  وأبحر   ،GHA.com موقع  على  اآلن  بالتسجيل  بادر 

يفيض بالمميزات والعروض المذهلة.
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