
Elaf Ajyad Hotel
ACCOMMODATION
Its 355 units ( 226 rooms, 129 suites ) providing a variety of 
accommodatio types to meet all the requirements includ-
ing elegantly furnished VIP suites.

SERVICES & FACILITIES
International direct dial telephone in all rooms.
TV with major satellite channels all guest rooms.
Electronic door lock.
TV and mini fridge in all rooms.
10 elevators.
Laundry service.
Electronic safe deposit boxes (in each room).
Business center with internet and printing facility.

RESTAURANTS
Al Yasmin
This elegant restaurant provides a wide range of Arabian 
and international cuisine.
Garden Cafe
24 hrs. co�fee shop serving snack, hot and cold drinks with 
special take away corner.
Al Fayrooz
Equipped with facilities to cater for groups according to 
their exclusive cuisine.

Meeting Rooms
Al-Majlis
Meeting room for up to 30 guests

GENERAL INFORMAITON 
LOCATION
Located in the capital of Islam for which all Muslims reach 
in their prayers only 400 meters from the Holy Haram.
MAKKAH CITY
Located approximately 90 Km away from king Abdul Aziz 
international airport, Jeddah.
LANGUGES
Arabic being the native language, English, French, and 
other Asian languages are widely spoken.
CURRENCY
Saudi Arabian Riyal.
CREDIT CARD   
Major Credit Cards are accepted ( Visa, Master Card, MADA ).     
SHOPPING
Several shopping complexes are only a few meters away.

Contact us
PO Box 3917- Makkah Al Mukarramah
Kingdom of Saudi Aribia.
T: +966(12) 5722200
F: +966(12) 5724043
E: info@elafajyad.com

فـنـــدق إيــــــ�ف أجـيــــــاد
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فندق إي�ف أجياد
التجه� المتاح

 يوجــد بالفنــدق ٣٥٥  (٢٢٦ غرفــة و ١٢٩ جنــاح) توفــ� العديــد مــن
ــة ــك أجنح ــا فــي ذل ــزوار بم ــات ال ــة كل متطلب ــة لمقابل ــواع ا�قام  أن

راقية (في أي بي) مؤسسة بالكامل

 الخدمات والمرافـق
هاتف دولي مباشر في جميع الغرف

أقفال إلك�ونية ل�بواب
تلفاز وث¤جة صغ�ة في كل غرفة

عدد(10) مصاعد
خدمة المغسلة

صناديق لحفظ اªمانات إلك�ونية القفل
تيار كهربائي إلك�وني 220 فولت 50-60 ه�تز

خدمات رجال اªعمال /ا�ن�نت والطباعة

المطا�
الياسم�

العالميــة الوجبــات  مــن  العديــد  الراقــي  المطعــم  هــذا   يقــدم 
والعربية

جاردن كافية
ــة، ــات الخفيف ــدم الوجب ــاعة، يق ــوال ال(24) س ــوح ط ــة مفت  كافي

والمشروبات الباردة الى جانب الخدمة الم·لية
 الف�وز

خدمــات بتقــد«  ليقــوم  التســهي¤ت  بــكل  مــزود   المطعــم 
التموين للمجموعات وفق الوجبات الخاصة بكل مجموعة

قاعة ا�جتماعات
 المجلس

غرفة اجتماعات تتسع لعدد ٣٠ ضيف

معلومات عامـة
 الموقع

هــا جميــع المســلمون  يقــع فــي عاصمــة ا�ســ¤م الــÀ يولــى الي
 ووجوههــم فــي الصــ¤ة، يقــع علــى بعــد ٤٠٠ مــ� فقــط مــن الحــرم

المكي
 مدينة مكة

ــار ــن مط  م
ً
ــا يب  تقر

َ
ــ�ا ــد (90) كيلوم ــى بع ــة عل ــة المكرم ــع مك  تق

يز في مدينة جدة الملك عبدالعز
اللغة

مثــل اªخــرى  اللغــات  العربيــة،  اللغــة  هــي  الرســمية   اللغــة 
يتــم اªســيوية  اللغــات  مــن  وغ�هــا  الفرنســية،  يــة،  ÇنجلÈا 

 إستخدامها بكÉة
 العملة

يال السعودي الر
بطاقات ا�ئتمان

بطاقات ا�ئتمان  الرئيسية مقبولة ( فÇا، ماس� كارد ،مدى)
التسوق

ــة ــوات قليل ــد خط ــى بع ــوق عل ــات التس ــن مجمع ــد م ــاك العدي  هن
من الفندق

للتواصل
ص.ب ٣٩١٧ مكة المكرمة 
 المملكة العربية السعودية

تليفون:5722200 (12)966+
فاكس:5724043 (12)966+

info@elafajyad.comيد إلك�وني  بر
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