
الـدوحـــة

أماكن اإلقامة والمرافق
يضم فندق شذا الدوحة بين أروقته 171 غرفة وجناًحا

األجنحة
1 جناح رئاسي )228 متًرا مربًعا(  

1 جناح من غرفتّي نوم ) 120 متًرا مربًعا(  
13 جناح من غرفة نوم واحدة )71 متًرا مربًعا(  

20 جناح جونيور متصل )61 متًرا مربًعا(  
1 جناح جونيور )61 متًرا مربًعا(  

الغرف
42 غرفة ديلوكس متصلة )36-42 متًرا مربًعا(  

91 غرفة ديلوكس )36-42 متًرا مربًعا(  
2 غرف ديلوكس متصلة لذوي االحتياجات الخاصة ) 41 متًرا مربًعا(  

توفر جميع غرف الفندق خدمة الواي فاي مجاًنا، أجهزة تليفزيون 
بشاشاٍت مسطحة، خزنة لحفظ المتعلقات، دش، حوض استحمام، 

أجهزة لوحية رقمية, لوازم استحمام مميزة، مجفف للشعر، طقم 
إلعداد الشاي والقهوة، وخزانة للمشروبات، أما عن الخدمات، فال يدخر 
الفندق جهًدا في تقديم خدمات استثنائية تحوز إعجاب ضيوفه، ومنها 

خدمة الغرف على مدار الساعة، وخدمات غسيل المالبس.

المطاعم
يطل الفندق على ضيوفه بكوكبة فاخرة من المطاعم الساحرة، وتقدم 

كل منها قائمة رائعة من أطيب المأكوالت الشرقّية التي ُينعش 
مذاقها الحواس، لتكون خير شاهد على كرم الضيافة وجودة الخدمات.

سلك
استوحي المطعم اسمه من طريق الحرير الشهير، ويقدم تجربة طعام 

تحّلق إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، و تجمع مزيجًا ال ُيقاوم بين مطابخ 
الشرق األقصى، اإلندونسية والماليزية والسنغافورية. 67 مقعًدا.

غراند ترنك رود
يشق غراند ترنك رود األسطوري طريقه بمأدبة طعام معاصرة 

مستوحاة من كابول بافغانستان، مرورا بباكستان و وصواًل إلى نكهات 
من دلهي، الكناو و بنغال بالهند. 62 مقعًدا.

ميدان
مطعم الفندق الرئيسي, مفعم بالحياة نهارًا و يحتضن  زواره بأجواء 

عصرية و أنيقة مساًء بلمسة لبنانية. 66 مقعًدا.

شاليمار
امتداد لمعرض الفندق الفني على الطابق األرضي, الذي يتميز بقائمة 
مشروبات نكهاتها مستوحاة من طريق الحرير  و عبيرها يمتد من حديقة 

األزهار و األطعمة العالمية. 

سكاي غاردن
يفتح التراس أبوابه بإطاللته الفريدة بقائمة  مختارة من المشروبات 

والموكتيالت والمقّبالت واألرجيلة. مجلس مثالي لقضاء أمسية رائعة 
بالدوحة. 52 مقعًدا.



الخدمات الفندقية والمرافق
خدمة القادمين من المطار  

مواقف خاصة للسيارات  
خدمة االستقبال  
الخدمات التجارية  

المساعدة في حجوزات الطيران  
تبديل العمالت  

شبكة إنترنت واي فاي  
صالة سلك  

3 طوابق سلك المميزة  
المسبح  

صالون تجميل للرجال و النساء  
طوابق لغير المدخنين  

خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار الساعة  

طوابق سلك المميزة
تحتوي طوابق سلك المميزة بفندق شذا الدوحة على األجنحة 

المخصصة للضيوف الباحثين عن إقامة أكثر تميًزا وخدمات أكثر تفرًدا.

صالة سلك
مخصصة بشكل استثنائي الستقبال ضيوف طابق سلك مع توفير 

خدمات حصرية، خدمة الواي فاي، إفطار مجاني ووجبات خفيفة، 
باإلضافة لقاعات اجتماعات خاصة.

قاعة االحتفاالت
تشمل المرافق خدمة الواي فاي فائقة السرعة، وأجهزة صوت ُتجسد 

أفضل ما جادت به التكنولوجيا، وخيارات طعام فاخرة.

شذا حّمام وسبا
يمّثل شذا حّمام وسبا تتويًجا لرحلة البحث عن الصفاء واالسترخاء 
و الذي يعود إلى قروٍن خلت. وهو مالذ آمن يحمل ضيوفه على 

بساطه السحري بعيًدا عن العالم الخارجي، حيث يمكنهم االسترخاء 
وتجديد النشاط وتهدئة الحواس. يتكون شذا حمام و سبا من ثالثة 

طوابق مختلفة، ويوفر أماكن منفصلة للرجال والنساء.

مركز اللياقة البدنية
يتيح مركز اللياقة البدنية إطاللة ساحرة على المدينة ويوفر لزّواره 

خدمات تدريب على يد مدربين  متخصصين.
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المعالـم القريبة

متحف الفن اإلسالمي 1 كم
متحف قطر الوطني 0.5 كم

سوق واقف 1.2 كم 

يتميز شذا الدوحة بموقعه المتميز ليصبح 
جسر بين الفن والثقافة واألعمال، ويرجع 

ذلك أساسًا لقرب الفندق من مشيرب الذي 
يجذب سوق الترفيه وسوق األعمال، وقربه 

من سوق واقف الذي يقدم الثقافة القطرية 
التقليدية على اصولها. باإلضافة الى موقعه 

بين متحف الفن اإلسالمي والمتحف الوطني. 
يبعد فندق شذا الدوحة 14 دقيقة عن مطار 

الدوحة الدولي.

شاليمار


