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أماكن اإلقامة والمرافق
يضم شذا المدينة بين أروقته 469 غرفًة وجناًحا للضيوف.

األجنحة
180 جناًحا صغيًرا )42 متًرا مربًعا(  

جناٌح يحتوي على غرفتي نوم، ويتشّرف بإطاللة على الحرم النبوي    
)52 متًرا مربًعا(  

23 جناًحا يحتوي على ثالثة غرف نوم مع غرفة النوم الرئيسية باإلضافة إلى   
غرفتي نوم مزدوجتين تحتويان على أسّرة مزدّوجة، وتتشّرف الغرف    

بإطاللة على الحرم )60 متًرا مربًعا(  
جناح تيارا بينثهاوس بإطاللة متميزة على المسجد النبوي     

)450 متًرا مربًعا(  

الغرف
157 غرفة ديلوكس )19 متًرا مربًعا(  

55 غرفة ممتازة )25 متًرا مربًعا(  

40 غرفة ثالثية )25 متًرا مربًعا(  

12 غرفة مميزة )32 متًرا مربًعا(  

توفر جميع غرف الفندق خدمة الواي فاي مجاًنا، وتضم بين جنباتها أجهزة 
ا  تليفزيون بشاشاٍت مسطحة، وخزية داخل الغرفة لحفظ المتعلقات، وُدّشً

مطرًيا لالستحمام، ولوازم استحمام منقطعة النظير، ومجفف للشعر، وطقم 
إلعداد الشاي والقهوة، وخزانة للمشروبات، أما عن الخدمات، فال يدخر الفندق 
جهًدا في تقديم خدمات استثنائية تحوز إعجاب رّواده، ومنها خدمات 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.

أرابيسك
يفضله الكثيرون لما يتميز به من مفتوح أمام الزّوار، ندعوكم إلى تجربة تناول 

طعام فريدة في رحاب أرابيسك الذي يقع في الطابق األوسط ويسع حتى 140 
فرًدا.

شاليمار
صالُة عصرية ُتدلل ضيوفها بما تقدمه من أطايب المأكوالت وألذ المشروبات 

وحفالت الشاي االستثنائية التي تحمل طابع شذا المميز.

الخدمات الفندقية والمرافق
خدمة القادمين من المطار  

مواقف خاصة للسيارات  

خدمة االستقبال  

الخدمات التجارية  

المساعدة في حجوزات الطيران  

تبديل العمالت  

خدمة الواي فاي  
صالة الحرير  

3 طوابق حريرية  

طابق لغير المدخنين  

خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار الساعة  

نادي األطفال  

األكل الصحي  

الصالة الرياضية  



طوابق الحرير
 تحتوي طوابق الحرير بشذا على األجنحة المخصصة للضيوف الباحثين عن 

إقامة أكثر تميًزا وخدمات أكثر تفرًدا. كما نقدم إليكم في شذا الحرير الطابق 
األول لغير المدخنين في المدينة المنورة.

صالة الحرير
ندعوكم إلى الصومعة الخاصة التي أعدها شذا لرّواد أجنحة طابق الحرير، 

حيث توفر الخدمات الشخصية والواي فاي، ويتمتع قاصدوها باإلفطار المجاني 
والوجبات الخفيفة وقاعات االجتماعات الخاصة.

مرافق المؤتمرات
 تسع كل من قاعتي اجتماعات، عنبر ومسك، حتى 85 ضيًفا، وتبلغ مساحة 

كل منهما نحو 180 متًرا مربًعا. تشمل المرافق خدمة الواي فاي فائقة السرعة، 
وأجهزة صوت ُتجسد أفضل ما جادت به التكنولوجيا، وخيارات طعام فاخرة.

صالة الحرير

جناح تيارا

أرابيسك

Meeting Room Spaces



Lobby Shaza Makkahجناح المدينة

جناح تيارا





شذا المدينة
المدينة المنورة

طريق الملك فهد
ص.ب. 25517 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0001 829 14 966+
madina.shazahotels.com
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انطلق من مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي 
إلى مركز المدينة عن طريق شارع المطار. ومن شارع 
الستين، اتجه يساًرا نحو المسجد النبوي. اتبع الفتات 

الحرم النبوي حتى تصل إلى شذا المدينة.
ال يبعد مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي عن 
شذا المدينة في الجنوب الشرقي للمدينة المنورة 

سوى مسافة 15 كم / 9,32 دقيقة.
الزمن بالسيارة األجرة: نحو 20 - 30 دقيقة

الحرم النبوي

طريق السالم

طريق الملك فيصل بن عبد العزيز

المدخل الرئيسي 
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شذا المدينة

Battle of uhud
Haramain High Speed Rail Project

Zull Qeblatin Masjid
Quba Masjid
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