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مطعم دار فاس
يفتح المطعم المغربي أبوابه الستقبال الضيوف طوال اليوم، وُيدلّل 

رّواده بتقديم تجربة طهي جديدة وممّيزة مستوحاة من أشهى الوصفات 
الكالسيكية األصيلة، ويجمع بين التفاصيل الغنية والتصميمات المعاصرة 

التي تكتمل روعتها مع الموقع المتمّيز حول فناء يتزّين بلون الطبيعة 
األخضر. فهنا يلتقي سحر الشرق األوسط بالتقاليد الكالسيكية العريقة. 

)80 مقعًدا بالداخل(

بيسترو دار فاس
ال تفّوت االستفادة من تجربة المطعم المغربي ومشاركتها مع اآلخرين، حيث 

يضّم هذا المطعم قسًما ممّيًزا يتيح للضيوف االستمتاع بتناول الطعام 
خالل فترة زمنية و جيزة  أو تناوله خارج المطعم. كما ينفرد بتقديم أشهى 

المأكوالت والمنتجات العضوية والُمعّدة محلًيا.

الخدمات الفندقية والمرافق
  خدمة االستقبال والنقل من المطار وإليه

  مواقف خاصة للسيارات
  مكتب استعالمات الضيوف )خدمة الكونسيرج(

  مركز رجال األعمال مع قاعة اجتماعات
  خدمات المساعدة في حجز خطوط الطيران

  خدمة تأجير السيارات / الليموزين
  خدمات تغيير العملة )الصرافة(

  خدمة الواي فاي
  خدمات تصفيف الشعر للرجال

  طابق لغير المدخنين
  خدمة تناول الطعام في الغرفة على مدار الساعة

  خدمة التنظيف الجاف

األجنحة
  114 جناًحا بغرفة نوم واحدة )65 متًرا مربًعا(

  11 جناًحا بغرفتي نوم )119 متًرا مربًعا(
  جناح واحد بثالث غرف نوم )93 متًرا مربًعا(

  جناحان بغرفتّي نوم وتراس )209 أمتار مربعة(
  3 أجنحة بثالث غرف نوم وتراس )159 متًرا مربًعا(

الغرف
  74 غرفة ديلوكس )35 متًرا مربًعا(

توفر جميع غرف الفندق خدمة الواي فاي مجاًنا، وتضم بين جنباتها أجهزة 
تليفزيون بشاشاٍت مسطحة، وخزنة داخل الغرفة لحفظ المقتنيات الثمينة، 

ا لالستحمام، ولوازم استحمام عالية الجودة، ومجفف للشعر، وأدوات  وُدّشً
تحضير الشاي والقهوة، وثالجة للمشروبات، أما عن الخدمات، فال يدخر 

الفندق جهًدا في تقديم خدمات استثنائية تحوز إعجاب رّواده، ومنها خدمات 
غسيل المالبس.

المطاعم
يطل الفندق على ضيوفه بكوكبٍة فاخرة من المطاعم، يقّدم كل منها 
قائمًة رائعة من أطيب المأكوالت الشرقّية التي ُينعش مذاقها الحواس، 

لتكون خير شاهٍد على كرم الضيافة الشرقية. 

أماكن اإلقامة والمرافق
يضم الفندق بين أروقته 205 غرف وأجنحة



)Wellness( شذا عافية
يوّفر شذا عافية لضيوفه واحًة من الهدوء واالسترخاء، ويصحبهم في رحلٍة 

شاملة يستمتعون فيها بأروع العالجات والمأكوالت والتمارين الرياضية، 
حيث تمر الرحلة بخمس محطات: الحّمام في شذا والمسبح والغرف العالجية 

وصالونات التجميل ومركز اللياقة البدنية. 

نادي األطفال
وقد تأسس نادي شذا لألطفال على مبادئ التعليم والترفيه واالستكشاف، 
وُصّممت أنشطته على أيدي مجموعٍة من الخبراء الرائدين في هذا المجال، 
أو باللغة التي يفهمها ضيوفنا الصغار، فقد ُصّمم ليكون مشرًقا وساحًرا 

ومفعًما باإلثارة.

بيت الحكمة 
ُصّمم شذا الرياض ليناسب استضافة جميع المناسبات؛ حيث يضم أربع غرف 

اجتماعات، باإلضافة إلى قاعتي اجتماعات بتصميماٍت مرنة وعملية، كما تتمّيز 
الغرف بخدمة الواي فاي فائق السرعة، إلى جانب أحدث المعدات الصوتية 

وخيارات تناول الطعام الفاخرة.
4 غرف اجتماعات )95 متًرا مربًعا، 105 أمتار مربعة، 74 متًرا مربًعا، 64 متًرا 

مربًعا(، وقاعتي اجتماعات )66 متًرا مربًعا، 57 متًرا مربًعا(
مطعم دار فاس

حفل استقبال 
)عدد الضيوف(

قاعة 4قاعة 3قاعة 2قاعة 1 قاعة االجتماعات 2قاعة االجتماعات 1القاعتان 3+4القاعتان 2+1 الغرف
المساحة بالمتر المربع

قاعة دراسة 
)عدد الضيوف(

 مسرح 
)عدد الضيوف(

قاعة اجتماعات 
)عدد الضيوف(

تصميم على 
شكل U )عدد 

الضيوف(



الممر

الساونا

السبا

غرفة النوم



بهو الفندق
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فندق شذا الرياض
7025 الطريق الدائري الشرقي-الجزيرة
ص.ب 2201، الرياض 14251
المملكة العربية السعودية

2 كم
12 كم
12 كم
18 كم
33 كم

مراكز التسوق
وسط المدينة القديمة
متحف المصمك
قلب المدينة
مطار الملك خالد الدولي
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الموقع
استوحى الفندق تصميمه الممّيز من الحدائق األندلسية الساحرة، حيث 
تحيط به المناظر الطبيعية الغنية والخّلابة من كل جانب لتجعل منه واحًة 
من الهدوء والسكينة على ُبعد خطواٍت من مسجد الراجحي الكبير.

ينفرد شذا الرياض بموقعه في قلب المنطقة السكنية بالمدينة، وُيعد 
مسجد الراجحي الكبير أبرز معالم هذه المنطقة، كما يقع الفندق على 
مسافة أقل من دقيقتين من محطة المترو، وأقل من 20 دقيقة من وسط 
المدينة، و40 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي. 

بيسترو دار فاس


