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شارع السلطان سعید بن سلطان

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا اإلصدار بأي شكل مادي دون الحصول على إذن خطي من فنادق شذا. 

شارع السلطان قابوس
ص.ب. 2591، الرمز البريدي 211 

.صاللة، سلطنة ُعمان 

info.salalah@shazahotels.com
shazahotels.com

الموقع
يتميز فندق شذا صاللة بموقٍع فريٍد على ضفاف بحر العرب في ساحل صاللة الجنوبي 

بسلطنة ُعمان. أهاًل بكم في صاللة؛ أرض اللبان واألصالة! تدعو المدينة زوارها 
لالستمتاع بسحر طبيعتها الخالبة، فمن أشجار المانغروف الخضراء والشالالت إلى 

سيمفونية الجمال الطبيعي التي تعزفها الجبال بلونها األخضر والشواطئ برمالها البيضاء، 
لكم موعٌد مع الطبيعة الُعمانية الساحرة قد ال يتكرر خارج وجهتنا الفريدة التي َتِعد رّوادها 

بتجربٍة لم يسبق لها مثيل في جنوب سلطنة ُعمان، تأخذهم إلى عالٍم من الضيافة الفاخرة 
يستمتعون فيه بأعلى مستويات الخصوصية.

موقٌع استثنائي يتيح سهولة الوصول إلى مطار صاللة الدولي الذي يقع على ُبعد 10 
دقائق فقط بالسيارة. كما يقع الفندق على مسافة 11 كم من مسجد السلطان قابوس األكبر، 

وال يبعد سوى 10 دقائق عن شارع 23 يوليو الشهير في قلب المدينة النابض بالحياة.

مطار صاللة الدولي على ُبعد 13 كم
مدينة صاللة القديمة على ُبعد 15 كم

متحف أرض اللبان في صاللة على ُبعد 15 كم
مراكز التسّوق على ُبعد 6 كم الخليج العربي
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صاللة



  1 فيال تيارا دوبلكس ملكية )430 متًرا مربًعا( 

 1 فيال دوبلكس رئاسية )430 متًرا مربًعا(

  5 فيالت سبا مع حمامات سباحة خاصة )88 متًرا مربًعا(

  59 فيال )فيالت شاطئية، وفيالت مطلة على البحر، وفيالت بحمامات سباحة خاصة( 
)59 متًرا مربًعا( 

  11 جناًحا بغرفة نوم واحدة )90 متًرا مربًعا(

  7 أجنحة جونيور )68 متًرا مربًعا(

  57 غرفة غراند ديلوكس )مطبخ صغير وإطاللة على البحر وحمام السباحة( 
)50 متًرا مربًعا(

  144 غرفة ديلوكس )إطاللة على البحر والمدينة( )44 متًرا مربًعا(

  5 غرف ديلوكس ُمناسبة إلقامة الضيوف من ذوي االحتياجات الخاصة )45 متًرا مربًعا(

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 شاهٍد على كرم الضيافة.

كارفان سراي
يتألق كارافان سراي بمطبخه المسرحي المفتوح، ويبهر قاصديه دائًما بأطيب المأكوالت 

من طريق الحرير على مدار اليوم، وتبرز قوائم الطعام فن الطهي الُعماني بتاريخه العريق. 
ويتميز المطعم بموقعه في مقدمة المبنى الرئيسي؛ حيث يتصدر المشهد لُيهدي ضيوفه أروع 
اإلطالالت على الخليج العربي، وُيدلل رواده برفاهية االختيار بين الجلوس في الداخل أو في 

ضيافة الهواء الطلق.

مطعم الفيالت
مطعم الفيالت مطعٌم خاص يستقبل ضيوف الفيالت الذين يرغبون في االستمتاع بأشهى 

المأكوالت في أجواٍء تفيض بالخصوصية. ويتميز المطعم بموقعه في طابق البهو بالمبنى 
الرئيسي، ويضم شرفاٍت داخلية وخارجية تتألق بأروع اإلطالالت على البحر، وُيمكن لرّواد 

المطعم االختيار بين الجلوس في الداخل أو في الهواء الطلق.

أماكن اإلقامة والمرافق
يضم المنتجع بين أروقته 66 فيال فاخرة، إلى جانب 224 غرفًة وجناًحا. 

كوست II كوست
يتميز مطعم كوست II كوست بأجواٍء ُتجسد المعنى الحقيقي لألناقة والرقّي، وُيقدم لضيوفه 

قائمًة تضم أشهى المأكوالت البحرية من طريق الحرير، فسيخّيل إليك أنك تجول في أعماق 
البحار، وتنتقي منها كل ما لّذ وطاب من األحياء المائية. يقع المطعم في الطابق األول من 

المبنى الرئيسي، وُيهدي ضيوفه رفاهية االختيار بين الجلوس في الداخل أو في الهواء الطلق، 
مع أروع اإلطالالت على الشاطئ.

شاليمار
الونج عصري ُيدلل ضيوفه بما يقدمه من أطيب المأكوالت الخفيفة وألذ المشروبات وحفالت 

الشاي الذي أعد خصيًصا لشذا. يتميز الالونج بموقعه في المبنى الرئيسي، ويضم شرفة 
خارجية توفر إطالالٍت منقطعة النظير على أروع المناظر الساحرة، وُيمكن لرّواده االختيار 

بين الجلوس في الداخل أو في الهواء الطلق.

بول الونج
يتخذ بول الونج من المبنى الرئيسي موقًعا له، وال يبعد سوى بضع خطوات عن حمام السباحة 

الرئيسي، وُيقدم خدماته للضيوف الذين ينعمون باالسترخاء على ضفاف حمام السباحة.

الخدمات الفندقية والمرافق
  خدمة االستقبال والنقل من المطار وإليه

  مواقف خاصة للسيارات
  مكتب استعالمات الضيوف )خدمة الكونسيرج(

  خدمة الُمراِفق الشخصي لضيوف الفيالت
  مركز رجال األعمال مع قاعة اجتماعات

  خدمات حجز تذاكر الطيران
  خدمة تأجير السيارات / الليموزين

  متجر هدايا
  خدمات تغيير العملة )الصرافة(

  خدمة الواي فاي
  خدمات تصفيف الشعر للرجال والسيدات

  طابق لغير المدخنين
  خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار الساعة

  خدمة التنظيف الجاف



مطعم الفيالت

جناح العروس

مركز مؤتمرات شذا الستضافة االجتماعات والفعاليات وحفالت الزفاف
ُصمم مركز مؤتمرات شذا لُيناسب استضافة مختلف المناسبات؛ حيث يضم بين أروقته 
قاعة احتفاالت كبرى، وأخرى صغرى، باإلضافة إلى أربع قاعات اجتماعات، بما في 

ذلك غرفة للعروس؛ لتلبية متطلبات جميع الفعاليات على اختالفها. تشمل المرافق أجهزة 
صوت ُتجسد أفضل ما جادت به التكنولوجيا، وخيارات طعام فاخرة، إلى جانب خدمة 

الواي فاي فائق السرعة.

الحّمام والسبا في شذا
يحمل الحمام والسبا في شذا الضيوف إلى واحٍة من الهدوء واالسترخاء عبر 6 غرف 

عالجية وباقٍة من المنتجات العضوية يجد معها الرجال والسيدات متعتهم، ويشهدون فيها 
ميالًدا جديًدا للتقاليد والعادات المستوحاة من ثقافات متنوعة تمتد من المغرب إلى أراضي 

الدولة العثمانية.

نادي األطفال
تأسس نادي شذا لألطفال على مبادئ التعليم والترفيه واالستكشاف، وُصممت أنشطته على 
يد مجموعٍة من الخبراء الرائدين في هذا المجال، أو باللغة التي يفهمها ضيوفنا الصغار - 

فهو مشرٌق، وساحٌر، ومفعم باإلثارة.

النادي الصحي
يحوي بين أروقته كل ما تحتاجه لتحافظ على لياقتك البدنية ورشاقتك، فضالً عن توافر 

أحدث األجهزة الرياضية في مرافق منفصلة للرجال والسيدات.

األنشطة
ينتظر ضيوفنا باقٌة من أروع األنشطة الرياضية من إعداد فريق الترفيه بالفندق، وتشمل 
مالعب التنس وكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة والرياضات المائية وغير ذلك الكثير.

حمام السباحة
يستمد منتجعنا سحره من مياه الخليج العربي التي تتسابق نحو الشاطئ في مشهٍد يأسر 
الحواس وتكتمل روعته مع الشاطئ الممتد برماله الناعمة، ويوفر المنتجع حمام سباحة 

عائلي، وآخر لألطفال، فضالً عن حمام سباحة حصرًيا للكبار فقط، وتتزّين ضفافه بأسّرٍة 
ُمغطاة على الطراز البالي توفر أجواًء من الخصوصية. 
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