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أماكن اإلقامة والمرافق
يضم شذا مكة بين أروقته 251 غرفًة وجناًحا للضيوف.

الميدان
 مع ما يتميز به من مطبٍخ مفتوح، نعدكم في الميدان بمشهد بطاله الصوت 

والذوق. ويقع هذا المطعم في الدور السادس ويسع حتى 126 فرًدا.

صالة شايمار
 صالة حديثة يمكن للضيوف االستمتاع فيها بتناول الوجبات الخفيفة الطازجة 
والمشروبات المتميزة وحفالت الشاي الفريدة التي أعددناها خصيًصا لضيوف 

شذا في مدينة األنوار. 68 مقعًدا بانتظارك.

الخدمات الفندقية والمرافق
خدمة القادمين من المطار  

مواقف خاصة للسيارات  
خدمة االستقبال  

خدمة المرافق  
الخدمات التجارية  

المساعدة في حجوزات الطيران  
تبديل العمالت  

خدمة الواي فاي  
طابقان حريريان  

خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار الساعة  
خدمة تدليك األقدام  

قاعات االجتماعات  

األجنحة
73 جناحًا صغيرًا )45 مترًا مربعًا(  

16 جناحًا بغرفة نوم واحدة )70 مترًا مربعًا(  

جناح تيارا )150 مترًا مربعًا(  

الغرف
91 غرفة ديلوكس )22 مترًا مربعًا(  

36 غرفة جراند ديلوكس )40 مترًا مربعًا(  
4 غرف لذوي االحتياجات الخاصة )23 مترًا مربعًا(  

غرفة ديلوكس عائلية رباعية )42 مترًا مربعًا(  
توفر جميع غرف الفندق خدمة الواي فاي مجاًنا، وتضم بين جنباتها أجهزة 

ا  تليفزيون بشاشاٍت مسطحة، وخزنة داخل الغرفة لحفظ المتعلقات، وُدّشً
مطرًيا لالستحمام، ولوازم استحمام فاخرة، 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
نقدم إلى ضيوفنا الكرام كوكبة فاخرة من المطاعم الساحرة التي يقدم كل 
منها قوائم بألذ الوجبات وأشهى المأكوالت ما يعين رواد المدينة وعاشقيها 

على االستمتاع بكرم أهل الشرق واالنغماس في ثقافاتهم وتذوق أطيب 
مأكوالتهم.



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 أم القرى.

نادي األطفال
تأسس نادي شذا لألطفال على مبادئ التعليم، والترفيه، واالستكشاف. أو 
باللغة التي يفهمها ضيوفنا الصغار - فهو مشرٌق، وساحٌر، ومفعم باإلثارة.

قاعات االجتماعات
يمكن استخدام المساحة الشاسعة في القاعة متعددة المهام أو تقسيمها 

إلى ثالثة غرف فردية أصغر. ويمكن تخصيص كل منها لتناسب أغراض تناول 
الطعام أو االجتماعات باإلضافة إالى مرافق سمعية و بصرية.

مركز األعمال
يمكن استخدام مركز األعمال على مدار الساعة يومًيا مع إمكانية الوصول إلى 

مجموعة من الخدمات العامة وخدمات الدعم.

خدمة تدليك األقدام
يقدم شذا مكة، بالقرب من المصلى، خدمة تدليك األقدام المصممة على 
طرازاتنا الفريدة في مجموعة فنادق شذا لتخفف من آالم ضيوفنا وتضمن 

لهم تجربة تعمها الراحة والرفاهية.

غرف ديلوكس

جناح جونيور

مساحات قاعات اإلجتماع



الُرواق

مأكوالت على مدار اليوم بهو الفندق





المسجد الحرام

الكعبة

سجد الحرم 
طريق الم

جبل الكعبة

طريق الملك عبد العزيز 

شذا مكة

ل
م الخلي

ابراهي

الطريق الدائري االول 

يقع فندق شذا مكة في منطقة جبل 
الكعبة، وهي منطقة جديدة طورت بالقرب 
من المسجد الحرام، وال يبعد سوى مسافة 

قصيرة عن قلب المدينة.
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متحف مكة
معرض عمارة الحرمين الشريفين

جبل ثور
مكة مول

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

ة3 كم
ة8 كم

ة13 كم
ة13 كم

ة95 كم

مواقع مهمة

100m


