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اسـم عـريـق يـفـوح مـنـه
ٌ
عبـير ينـعش الحـواس
ٌ
A name by any other name
would not smell as sweet

ذكـيا
عـطـرا
"تـعني كـلمة "شـذا
ً
ً
.ـسر الـنفـوس
ُّ وي
َ يداعب األنـوف
 إحدى مجموعات الفنادق المستقلة المصنّفة بخمسة نجوم،تحتفي شذا
،والتي يدعم وجودها السمعة المتميزة لفندق كمبينسكي األسطوري
مرحبا بكم إلى حيث يلتقي
.بالتقاليد المستوحاة من تاريخ طريق الحرير
ً
.مزيج ساحر يسلب األلباب
الماضي التليد بالحاضر الفريد في
ٍ

A name by any other name
would not smell as sweet
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.

حين القلب ال يتوقف عن النبضان.
مدينة السالم ومأرز االيمان ومثوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث
االستمتاع بالطمائنينة والروحانية والرائحة الشذية .انها المدينة المنورة ثاني
الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين ومن أقدس المدن فى العالم
بعد مكة المكرمة .يوفر فندق شذا المدينة لضيوفه فرصة اإلقامة فى قلب هذه
المدينة الروحانية نظرا لموقعه الفريد على بعد خطوات من المسجد النبوي
حيث ينعم نزالء الفندق بالراحة والدفىء وروحانية هذه المدينة المقدسة التى
ترسخ في القلوب.

Be still my beating heart
Peace, faith, love and forgiveness. Feel the comforting warmth, and
the alluring energy of Al Madinah Al Munawarah, the second holiest
city in Islam. Set within the heart of this ‘illuminating city’, Shaza
Al Madina is just a few footsteps away from Al Masjid Al Nabawi,
the Mosque of the Prophet. Sleep here, and feel like you’ve been
whisked away to another land, as the serenity of the city nestles
itself in your heart.

المدينة المنورة
AL MADINAH AL MUNAWARAH

شذا المدينة
SHAZA AL MADINA

نور على نور
يعتبر فندق شذا المدينة أول فندق لهذه السلسلة الفاخرة المصنفة خمس
. نظرا لموقعه الفريد على بعد خطوات من المسجد النبوي.نجوم عالميا
 صوت مؤذن المسجد النبوي يؤذن،تخيل االستيقاظ على أجمل األصوات
.للصالة في أول جزء من طلوع الفجر

Light upon light
This intriguing hotel is the first of an intimate family of hotels to
launch in the world. Set just outside the haram, Shaza Al Madina
combines sophistication and location in effortless style. Awake to
the beautiful sound and sight of the Muezzin calling for prayers
across the still dark skies awaiting the first blush of dawn.

األجـنـحـة
SUITES

The key to happiness

مفتاح السعادة

At Shaza Al Madina, each guest is a privilege and
our suites are, by intention, the emphatic expression
of our generous warmth and Eastern hospitality.
To ensure our guests’ every need is flawlessly catered
to, we offer five kinds of exquisite suites. All our
rooms and suites offer a complimentary tea and
coffee set crafted especially for Shaza. Each night,
a specially prepared turndown gift along with a
delicious selection of dates is placed in the room - just
a few of many little touches to turn any stay with us into
an unforgettable Shaza experience.

في شذا المدينة اقامة كل ضيف رمز إلعتزازنا وفخرنا حيث
تعكس أجنحتنا الفاخرة عمق مشاعرنا وحرارة ترحيبنا
 يوفر.بكل ضيف تأكيدا لخصوصية كرم الضيافة الشرقية
شذا المدينة خمسة أنواع من األجنحة الفاخرة تتماشي مع
 لجعل إقامتكم راسخة في الذاكرة.جميع متطلبات ضيوفنا
 والتي تم،واالستمتاع بتجربة شذا نقدم في كل غرفة وجناح
 تشكيلة فاخرة من الشاى والقهوة،تحضيرها بدقة وعناية
 ويتم تحضير غرف األجنحة كل.مجانا أعدت خصيصا لشذا
ليلة بعناية مع هدية منتقاه من أفخر أنواع التمور كواحدة من
.لمسات الدقة والتفاصيل

الـمطـاعـم
RESTAURANTS

هناك دائما مكان على مائدتنا
تشتهر األماكن الشرقية القديمة بثقافتها تماما كما تتميز بمأكوالتها
 وقد أوجدت فنادق شذا أفكار الطعام الفريدة الخاصة بها من خالل.الخاصة
مزج الوصفات التقليدية مع الذوق المعاصر لتقديم أكثر األطعمة إثارة
.إلى ضيوفنا

There is always room
at our table
The ancient destinations of the East are famed as much for their
benevolent culture as their flavour rich cuisine. Shaza has created
its own unique dining concepts, marrying traditional recipes with
modern flair to offer our guests the most exciting experiences in
the city.

االرابسك
لعشاق الذوق الرفيع يوفر مطعم أرابيسك خيارات لكل األذواق في جو
زاهي وأطاللة فريدة على المسجد النبوي الشريف .يعتبر المطبخ المفتوح
مكان الستعراض وتقديم مأكوالت مشكلة من شمال أفريقيا وبالد الشام
وبالد فارس وجنوب شرق أسيا .مطعم أرابيسك هو المكان المثالى لتجربة
وتذوق العديد من المأكوالت الشرقية الرائعة فى جو وديكور زاهي والمكان
المفضل الستضافة األقارب واألصدقاء سواء لوجبات الفطور أو الغداء
أو العشاء.

Arabesque
Arabesque is a light and airy restaurant with enchanting views
overlooking the Holy Masjid. It features an open show kitchen
where chefs theatrically prepare and serve cuisines from North
Africa and the Levant to Persia and South East Asia. Whether
breakfast, lunch or dinner, Arabesque is the perfect place for
friends and families to experience the many wonderful tastes of
the East.

شاليمار
تتجلى الحداثة في كل ركن من أركان ردهة شاليمار وتدعوك الستشعار
أرقى أحاسيسك لتذوق مأكوالت مبتكرة وطازجة باإلضافة إلى تشكيلة
 وما هذا.من الموكتيالت الحصرية وحفالت الشاي التى اعدت خصيصا لشذا
 ليكون شاليمار مكانا،إال غيض من فيض ما تم إعداده حصريا لفنادق شذا
.لإلسترخاء واالستمتاع باإلقامة في المدينة المنورة

Shalimar
Unwind in this tastefully modern atmosphere, and stimulate
your senses with fresh and creative culinary treats, signature
mocktails and original tea ceremonies created especially for
Shaza. A true see to believe and taste experience. Replenish
your body and mind in our relaxing lounge while enjoying your
stay in the holy city.

نادي الصغـار
KIDS’ CLUB

من أجل ابتسامة طفل
 وألن شذا هي تجسيد.يحظى األطفال بمكانة خاصة في الثقافة الشرقية
 فإن إسعاد ضيوفنا الصغار يحتل جزءًا هامًا في كل ما نقدمه،لهذه الثقافة
.أو نقوم به
تم تصميم نادي األطفال في شذا بمساعدة كبار الخبراء بهدف تقديم التعليم
 بعبارة أخرى يفهمها أحباؤنا.والمتعة واالستكشاف وفق أحدث األساليب
.الصغار؛ مكان تملؤه المتعة والمرح مع شيء من السحر

For the joy of a child
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 of what 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 adventure.

العالم بين قدميك
في فنادق شذا ،نؤمن بأهمية خلق التجارب غير المسبوقة ،وهذا ما ُيميزنا
و ُيكسبنا قصب السبق .ال ريب أن المدينة المنورة إحدى المدن التي تتطلب من
ضيوفها تكبد معاناة المشي لمسافات طويلة .ومن الممكن أن تكون أي زيارة
إلى المدينة ،خاصة رحالت الحج والعمرة ،مرهقة لذوي األقدام المنهكة .فيقدم
شذا المدينة ،خدمة تدليك األقدام المصممة لتخفف من آالم ضيوفنا ،وتضمن
لهم تجربة ملؤها الراحة والرفاهية.

The world at your feet
Shaza Hotels believes in creating signature fazets – experiences
only to be had at a Shaza hotel. Al Madinah is a demanding
pedestrian city. Any visit can be quite a challenge for tired feet.
Located next to the prayer rooms, Shaza Al Madina offers a foot
massage service crafted to ease the strains of the day and ensure
a restful experience.

شذا عافية
SHAZA AFIYAH

مـركـز األعـمـال
BUSINESS CENTRE

كيف يمكننا أن نساعدك اليوم؟
صمم مركز األعمال في شذا المدينة ليوفر لك حلًا متكاملًا ُيلبي احتياجاتك
.من االتصاالت بفضل أجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية التي تمثل جوهر المركز
ومع ما يقدمه المركز من خدمات التلفزيون والشاي والقهوة ومضيف لتقديم
 ال شك أن مركز األعمال بشذا المدينة هو محور مميز،الخدمات في جميع األوقات
.لالتصاالت ومثال حي لجودة الخدمات

How may we help you today?
Our Business Centre offers quick easy to use access and facilities to
meet every requirement you may have. From computers to tablets
it is designed to offer a complete solution to your communication
needs. With television, teas, coffees and a host present at all times,
the Business Centre is a hub of communication and efficiency.

تعال تعال أيا كنت
يتالئم تصميم قاعات االجتماعات والمناسبات بفندق شذا المدينة مع الحفالت
 كحفالت العشاء الرسمية والفعاليات الخاصة،الخاصة والمناسبات المتنوعة
” يمكن تجهيز قاعات “مسك” و“عنبر” و“عود.بالشركات بل وحتى المعارض
 تم تجهيز.حسب الطلب لتتوافق مع متطلبات جميع االجتماعات والمناسبات
كل قاعة بأحدث التقنيات وأحدث نظام اإلتصاالت السمعية والمرئية مثل
، وشاشات التلفزيون ال سي دي، وخدمات المؤتمرات عبر الهاتف،الواي فاي
 كما يمكن تقديم قوائم مصممة،ويمكن االختيار من قائمة فاخرة من المأكوالت
 أما خالل مواسم الحج.حسب الطلب للشاي والقهوة والوجبات الخفيفة
 مطعم إضافي أو. تتحول قاعة “عود” لتصبح بمثابة،والعمرة وموسم رمضان
.خاص لتلبية احتياجات المجموعات الكبيرة عند الطلب

Come, come whoever
you are
The Banqueting Rooms lend themselves to many different
functions and events, from formal dinners to corporate events
and exhibitions. Our Misk, Amber and Oud function rooms can
be tailored according to your own bespoke theme. All function
rooms feature an overhead projector, projector screen, high-speed
wireless Internet and state-of-the-art audio equipment. Refined
dining choices, including tea, coffee and snack menus are available
and can be tailored specifically as per your request. During the high
seasons of Haj, Umrah and Ramadan Shaza Oud transforms to serve
as an additional restaurant or private dining establishment catering
specifically, and on request, to large groups travelling together.

قاعة االجتماعات والمناسبات
BANQUETING

أفضل األحـالم تـحدث وأنـت مـسـتـيـقـظ
The best dreams happen when you’re awake

شـذا الـحـريـر
SHAZA SILK

شذا تيارا

The Tiara Suite

يعتبر شذا تيارا األول من نوعه في المدينة المنورة ،حيث يحتل
الطابق العلوي الرئيسي مع إطاللة جذابة على المسجد النبوي
وينفرد بزخرفته الراقية من الحرير األزرق واألحجار الذهبية .يشكل
شذا تيارا روعة في الجمال والرفاهية والديكور الراقي ويستفيد
نزالء شذا تيارا بخدمة المرافق على مدار الساعة .ويشكل
الجناحان الرئيسيان مثاال للجمال والفخامة ،حيث يحتوي كل
منهما على حجرة مالبس صغيرة وحمام رئيسي .وباإلضافة إلى
استفادة ضيوف شذا تيارا من خدمة المرافق على مدار الساعة،
فإن كل جناح يحتوي على غرفتي معيشة في غاية الفخامة،
ومطبخ ،ومجلس كبير إلثراء تجربتهم الترفيهية الخاصة .كما
تضيف إمكانية إنجاز األعمال في قاعة االجتماعات والمكتب
الراقيين مزيدا من المتعة خالل فترة إقامتك.

The Tiara Suite is the first and only one of its kind in all
of Al Madinah. The largest royal suite in all of Madinah
at 450 sqm it occupies the prime penthouse floor
overlooking Al Masjid Al Nabawi. Decorated in oceanblue silk, parched amber and golden tones, the Tiara
Suite is incomparably magnificent. It is the epitome of
grandeur with two master bedrooms, each with a walkin closet and master bathroom. Serviced by a 24 hour
dedicated Morafik, the suite also has two luxurious
living areas, a boardroom, kitchen and sprawling
majlis together creating an environment cocooned in
elegance and serenity.

ردهة الحرير
تتيح “ردهة الحرير” الفاخرة الفرصة للضيوف لكي يستمتعوا طوال اليوم
بتذوق مجموعة من المأكوالت الخفيفة وخلطات متنوعة من المشروبات
وأنواع من القهوة ،وغيرها من المشروبات المميزة .كما يقدم في هذه الردهة
بوفيه فطور أسطوري وبوفيه رائع لتناول الشاي في فترة ما بعد الظهيرة.
ويقدم مركز األعمال خدمات ال مثيل لها ،كإمكانية استخدام ضيوفنا لقاعة
االجتماعات مما يخلق أجواء ممتعة الجتماعات العمل الهامة .ومن ناحية
أخرى ،تقدم ردهة الحرير مجموعة من الخدمات ،منها توفير “مرافق” خاص
ومرافق حصرية ألغراض الرحالت السياحية والتنقل.

Silk Lounge
The gloriously elegant Silk Lounge exudes sophistication. Here,
guests can savour light nibbles and a variety of exotic infusions
and coffees, and signature beverages throughout the day. The
lounge also serves a buffet breakfast and grand afternoon tea.
Silk Floor guests have complimentary use of the boardroom and
Business Centre Services as well as access to a dedicated Morafik
whose every and only concern is the well-being of our guests.

طوابق الحرير
في طوابق الحرير يحتفي شذا المدينة بقدومك على أصول عادات الكرم
والضيافة العربية ،فيرحب بك أوال بتقديم ماء زمزم المقدس .تخصص
“طوابق الحرير” في شذا المدينة لضيوفنا المميزين ،فتنفرد بديكوراتها
الفخمة وأشكال من السجاد والحرير المصممة خصيصا للفندق.
ويقوم “المرافق” الخاص باستقبال الضيف في المطار ،ثم يرحب به بحفاوة
خاصة عند وصوله إلى الفندق عبر “ردهة الحرير” ويتجلى في هذه األجنحة
معنى الرفاهية والتدليل بتوفير مجموعة من المشروبات المنعشة
في الغرفة وتقديم خدمات متنوعة نسعى من خاللها إلى تلبية كافة
احتياجاتك ورغابتك.

Silk Floors
A warm, open smile, a refreshing offering of Zam Zam. It must be
Shaza Silk. Our Silk Floors are the epitome of discernment. The
unique interiors challenged only by our bespoke service. Each Silk
guest is privately received at the airport by a dedicated Morafik,
followed by a personalised and warm welcome at the Silk Lounge.
These rooms and suites are a manifestation of true Arabian
hospitality with an array of in-room refreshments and services to
pamper and pander to every desire.

أنا هنا إلجلك
.تقدم لك شذا مستوى ال يضاهى من الخدمة المتميزة يسهر عليها المرافق
 إذ يستقبلك بحفاوة الكريم وحرارة،تبدأ قصة المرافق من لحظة وصولك
جهدا في إتمام
 والذي ال يدخر، إنه المرافق الذي لن تجده إال في شذا.الصديق
ً
 إنه همزة.مهمته التي تتجلى في توفير سبل الراحة لك وتذليل العقبات أمامك
 وسيعمل المرافق مع.الوصل لكل ما قد تحتاج إليه في ضيافتك في المدينة
مستشارعلى تلبية جميع رغباتك والوفاء بكل ما تحتاج طوال مدة تنسمك
، ولحسن الحظ أن مستشارك خبير بالمنطقة التي يقع فيها الفندق.عبير شذا
 فضلًا عن تقديم،لذا سيوفر لك المعلومات ذات الصلة والمثيرة الهتمامك
.يد العون لك في المزارات بالمدينة المنورة

I am here for you
Shaza Al Madina offers inimitable levels of service complete with
our Morafik, or attendant. The Morafik is the first person to greet
you upon entering our hotel and the single point of contact for
all your needs. The Morafik is complemented by a Mostachar, or
advisor, who may tend to more personal matters and preferences
that you may have. With his extensive list of contacts, combined
with his profound intuition, he offers a personal connection to the
local environment, and will help to organise Ziyara in Al Madinah to
make your stay in the holy city even more rewarding.

الـمـرافـق
MORAFIK

انطباعات شذا
SHAZA IMPRESSIONS

وجه تألفه في عالم ال تعرفه
ٌ
أن شذا هى المكان األمثل الذي يجتمع فيه الدفء والسالم واالنسجام الذى
يرسخ فى القلوب .فنحن فى شذا نعمل دائما على تنفيذ جميع احتياجات
ضيوفنا أيا كانت والقيام بكل ما يلزمهم لنشعرهم بأننا حاضرون دوما
لخدمتهم وتحقيق طلباتهم ومن اجل االستمتاع باقامة التنسى في
المدينة المنورة .فمنذ اللحظة األولى سوف تأخذهم رائحة عبير الشرق إلى عالم
روحاني من العراقة والحداثة وهو تماما ما يشكل روح شذا ،حيث اننا نتشرف
دائما بزيارة نزالئنا وضيوفنا الكرام ونأمل في الترحيب بكم في شذا.

Our world has no strangers
Shaza is where warmth, peace and harmony settle comfortably in
your heart and soul. With every need fulfilled, and every request
met, we will endeavour to make your stay in the holy city truly special
and truly rewarding. From the moment you walk in, the Arabian
aromas will arrest your senses and transport you into spiritual bliss.
So, step inside our alcazar and allow us to be your host.

مـزارات المدينة
AL MADINAH ITINERARY

In the footsteps
of the Prophet

على خطى الرسول
)(عليه الصالة والسالم

1. Al-Masjid an-Nabawi
Al-Masjid an-Nabawi is the second mosque built in the
history of Islam and is now one of the largest mosques
in the world. It is the second-holiest site in Islam, after
al-Masjid al-Haram in Makkah.

 المسجد النبوي.1
 وهو، المسجد النبوي هو ثاني مسجد بني في تاريخ اإلسالم
 وهو ثاني أقدس مسجد.اآلن واحد من أكبر المساجد في العالم
.في اإلسالم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة

2. Quba Mosque
Quba Mosque, to the south of Madinah, is the second
largest and most prestigious mosque in the city after
the Prophet’s Mosque. It claims its importance in
Islamic history having been built in the first year of the
Islamic calendar.

 مسجد قباء.2
 وهو ثاني أكبر،يقع مسجد قباء في جنوب المدينة المنورة
 يعد.وأعرق مسجد في المدينة المنورة بعد المسجد النبوي
مسجد قباء من أهم المساجد في التاريخ اإلسالمي بعد أن تم
.بناءه في السنة األولى من التقويم اإلسالمي

3. Masjid al-Qiblatain
Masjid al-Qiblatain is a mosque in Medina in which
Prophet Muhammad (PBUH), while leading the prayer,
was commanded by Allah to change the direction
of prayer (qibla) from Jerusalem to Makkah. Thus it
uniquely contained two prayer niches (mihrabs).

 مسجد القبلتين.3
 وسمي بهذا.مسجد القبلتين هو مسجد في المدينة المنورة
االسم الن الرسول (ص) امر بان يستقبل الكعبة بدال من بيت
15 المقدس في حين كان يصلي صالة الظهر بالمسجد في
. م624\  هــ2 شعبان سنة

4. Mount Uhud
Mount Uhud is a mountain north of Madinah. Uhud
is the site of the second battle between Muslim and
Meccan forces. The Battle of Uhud was fought on 19th
March 625 AD, between a force from the small Muslim
community of Madinah, and a force from Makkah.

 جبل االحد.4
 كم شمال المسجد النبوي وفي4 يقع جبل احد على بعد
محيطه دارت احداث معركة احد الشهيرة ودفن بمحيطه
سبعون صحابيا من الذين استشهدوا في المعركة
وفي مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول اهلل صلى اهلل
.عليه وسلم
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5. Al-Baqi
Maqbaratul Baqi is a cemetery in Madinah located
to the southeast of Masjid al-Nabawi. The cemetery
holds much significance as it contains many of the
Prophet’s relatives and companions. Many traditions
relate Muhammad (PBUH) offering a prayer every time
he passed it.

 البقيع.5
 هي،”“مقبرة البقيع” أو كما يطلق عليها البعض “جنة البقيع
األرض التي أمر اهلل رسوله محمدًا عليه السالم أن يجعلها
 لتكون مطلبًا،مقبرة للمسلمين في المدينة عند هجرته إليها
 ومن أقرب األماكن التاريخية إلى،ووصايا لألحياء عند موتهم
.مبنى المسجد النبوي حاليًا

6. King Fahd Glorious Quran Printing Complex
The establishment of the King Fahd Complex aims
to preserve, print and distribute the Holy Qu’ran to
Muslims all over the world.

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.6
الشريف بالمدينة المنورة
يهدف مجمع الملك فهد للحفاظ وطباعة وتوزيع القرآن الكريم
.للمسلمين في جميع أنحاء العالم

7. Dar Al Madinah Museum
It is the first museum specialised in the history and
urban heritage of Madinah. The museum showcases
the Islamic culture, as well as the city’s history since
the Prophet’s first arrival in Al Madinah to the present
day. With its stories and legends, sculptures and
unique collections, the museum takes visitors on a
first-hand journey of Madinah through the ages.

 متحف دار المدينة.7
أول متحف متخصص للتاريخ والتراث الحضاري والعمراني
 ويكشف معالم إرثها وحضارتها اإلسالمية.للمدينة المنورة
، منذ أن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،وعبق تاريخها المجيد
وحتى عهدنا الحالي ليأخذ مرتاديه عبر قصصه ومجسماته
ومقتنياته الفريدة إلى رحلة النور للتعرف عن قرب على قصة
.المدينة المنورة عبر التاريخ
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التحالف الفندقي العالمي
فنادق شذا تز ّين قائمة أعضاء التحالف الفندقي العالمي
(ُ .)GHAيشارك ضيوفنا من خالل إقامتهم في شذا في برنامج
جوائز شذا ديسكفري ومميزاته .وهو البرنامج الذي يرمي
إلى اصطحابكم في رحالت ال تبرح مكانها من األذهان ،ومنحكم
مزايا خاصة في  31عالمة تجارية أعضاء بالتحالف العالمي
وقصرا ونادي
ومنتجعا
للفنادق ،وتضم ما يربو على  550فندقًا
ً
ً
سبا .ويمنح البرنامج أعضاءه تجارب محلية مثيرة ومفعمة
بالمتعة في كل مرة ينتقلون فيها إلى مستوى متقدم من
العضوية ،وذلك من خالل قضاء عدد معين من الليالي في أي
من فنادق شذا أو شريكه من أعضاء التحالف الفنادق العالمي.
بادر بالتسجيل اآلن على موقع  ،GHA.comوأبحر في عالم
يفيض بالمميزات والعروض المذهلة.

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, experiencing unique
activities in authentic local settings and receiving
recognition across 31 Global Hotel Alliance Brands
with over 550 hotels, resorts, palaces and spas. Simply
sign up at GHA.com
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