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الـدوحـــة

ُتعلن فنادق شذا عن ميالد جوهرة فندقية جديدة ُتحّلق في سماء 
العاصمة القطرية تحمل اسم »شذا الدوحة«، لتكون بذلك القبلة الُمثلى 
للمسافرين من شتى بقاع األرض إلى رحاب مدينة الدوحة الحبيبة ويمثل 

فندق شذا الدوحة جسًرا يربط بين الفن والثقافة واألعمال.

ُتعلن فنادق شذا عن ميالد جوهرة فندقية جديدة ُتحّلق في سماء 
العاصمة القطرية تحمل اسم »شذا الدوحة«، لتكون بذلك القبلة الُمثلى 
للمسافرين من شتى بقاع األرض إلى رحاب مدينة الدوحة الحبيبة ويمثل 

فندق شذا الدوحة جسًرا يربط بين الفن والثقافة واألعمال.



Bathroom

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

األجنحة
13 جناحًا من غرفة نوم واحدة )80 متًرا مربًعا(  

جناح واحد من غرفتّي نوم )120 متًرا مربًعا(  
جناح تيارا واحد )230 متًرا مربًعا(  

الغرف
131 غرفة ديلوكس )45-38 متًرا مربًعا(  

21 غرفة جراند ديلوكس )77-66 متًرا مربًعا(  
4 غرف لذوي االحتياجات الخاصة  

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

مطرًيا لالستحمام، فضًلا عن حوض استحمام وأجهزة لوحية، 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 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.

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

تحّلق إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، وتجميع في مزيج ال ُيقاوم بين المذاقات 
اإلندونسية والماليزية والسنغافورية. 72 مقعًدا بانتظارك.

غراند ترنك روود
 يشق غراند ترنك روود األسطوري طريقه عبر ست مدن رائعة تنتشر على 

طول هذا الطريق الشهير. ابتهج بمأدبة طعام معاصرة مستوحاة من كابول 
إلى كولكاتا. 68 مقعًدا بانتظارك.

الميدان
 الميدان وجهة عّشاق الطعام المثالية على أرض العاصمة القطرية! ال يكف 
الميدان عن إبهار قاصديه بتجارب طعام يسيل لها اللعاب، ويحتضن زّواره 
بأجواء شوارع وأسواق وساحات الشرق األوسط النابضة بالحياة والصاخبة 

بوقع أقدام عاشقيها. 72 مقعًدا بانتظارك.

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

وحفالت الشاي االستثنائية التي تحمل طابع شذا المميز.

التراس الذي ُيزّين قمة الفندق
 يفتح التراس أبوابه عندما تتوارى شمس المغيب في األفق البعيد، وهو 
وجهة مثالية لعّشاق الحلوى والموكتيالت والوجبات الخفيفة والمقّبالت 
والنكهات المدخنة. ستستضيف هذه الصالة الفريدة التي تزّين السطح 

العديد من فعاليات، منها على سبيل المثال ال الحصر الحفالت الموسيقية 
الصغيرة والمباريات الرياضية الحّية واألمسيات السينمائية.

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 الحرير  

3 طوابق حريرية  
المسبح  

صالون تجميل للذكور واإلناث  
طابق لغير المدخنين  

خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار الساعة  

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

إقامة أكثر تميًزا وخدمات أكثر تفرًدا.

صالة الحرير
صالة الحرير مخصصة الستقبال لضيوف طابق الحرير، وتوفر خدمات شخصية، 

وخدمة الواي فاي، فضًلا عن إفطار مجاني ووجبات خفيفة، إلى جانب قاعات 
اجتماعات خاصة.

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

جادت به التكنولوجيا، وخيارات طعام فاخرة.

الحّمام والسبا
 يمّثل الحمام والسبا تتويًجا لرحلة البحث عن الصفاء واالسترخاء المفقتد 

منذ قرون خلت. وهو مالذ آمن يحمل ضيوفه على بساطه السحري بعيًدا عن 
العالم الخارجي، حيث يمكنهم االسترخاء وتجديد النشاط وتهدئة الحواس. 

ويتّوزع في ثالثة طوابق مختلفة، ويوفر أماكن منفصلة للرجال والنساء.

مركز اللياقة البدنية
يتيح مركز اللياقة البدنية إطاللة ساحرة على جميع مناحي المدينة الباسمة، 

ويوفر لرّواده الفرصة ليكونوا من أنجب الطالب والتدرب على يد أمهر المدربين 
ومتخصصي التغذية.

المسبح

الجناح الرئاسي جناح ديلوكس

الدهليز

الحمام


