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ELAF AL MASHAER HOTEL

Elaf AL MASHAER Hotel

ACCOMODATION

GENERAL INFORMAITON

271 standard rooms - 32 executive suites - 3 disable
rooms - Interconnecting rooms
Smoking and non-smoking rooms - Individually
controlled air conditioning - In-room safe
Mini-fridge - Baby crib -LCD TV - Courtesy tray of Tea &
Co�fee.

LOCATION
It is located on Ajyad Road "Makkah Al Mukarramah" at a
walking distance of 250 meters from the Holy Haram .

RESTAURANT / LOUNGE
Al Rukun Lobby Lounge :
Located in the Lobby Level of the Hotel, Lobby Lounge
serves delicious and fresh pastries as well as snacks
through out the day. The place is to quench your thirst
with daily �ızzes to conjure your imagination.

Al Maqam Co�fee Shop :
Situated on the 1st Mezzanine �loor overlooking the busy
Ajyad Street o�fering a wide range of International and
Oriental cuisines, with a seating capacity of 180 pax open
for breakfast/lunch/dinner

Al Multazim Restaurant:
Situated on the 2nd Mezzanine �loor, O�fering wide range
of international, Far Eastern and Oriental cuisines with a
seating capacity of 300 pax, over looking the Holy
Haram.

Meeting Rooms
Al Safa / Al Marwa:
situated on the 3rd Mezzanine level, caters to needs of
business people who like to combine business with
religious. Equipped with latest Audio Visual equipment
and WI-FI facilities.

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 2623 - Makkah Al Mukarramah
Kingdom of Saudi Aribia.
T: +966(12) 575 8080
F: +966(12) 575 8181
E: info@elafalmashaer.com
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ELAF AL MASHAER HOTEL

فندق إيالف المشاعر

التجهزيالمتاح

يوجــد بالفنــدق  ٢٧١غرفــة  ٣٢جنــاح وثــالث غــرف لــذوي االحتياجــات
الخاصــة وجميعهــا مؤثثــة علــى اعلــى مســتوى لتلــيب إحتاجــات
الضيــوف الكــرام واغلــب الغــرف ذات اطاللــة علــى الحــرم المكــي
الشــريف كمــا ان كل الغــرف مجهــزة بشاشــات مســطحه للتمتــع
بأحــدث الربامــج التلفزيونيــة الدينيــة واالفــالم العربيــة واالجنبيــة,
وأقفــال رقميــة وثالجــات صغــرية مــع توفــرعــدد مــن الغــرف تتصــل
ببعضهــا البعــض ,وإلســعادمك نوفــرمجانــا وحــدة ضيافــة الشــاي
والقهوة

المطامع /الصاالت

مقهى الركن
يوجــد فــي بهــو الفنــدق ويقــدم علــى مــدارالســاعة تشــكيلة مــن
اشــهى الحلويــات والمعجنــات الفرنســية والمأكــوالت الخفيفــة
واشهرالمشروبات واليت ترضي جميع االذواق
المقام كوفي شوب
يوجــد فــي المزيانــني ًاالول ويطــل علــى الحــرم المكــي الشــريف
ويتســع لـــ  180شــخصا ويقــدم اشــهى البوفيهــات بتشــكيلة عالمية
واسعة ستحوذ على إعجابكم
مطعم الملزتم
ً
مــع اطاللــة مباشــرة علــى الحــرم المكــي اســتمتعوا ب تشــكيلة
العالميــة المفتوحــة مــن الشــرق
رائعــة وغنيــة مــن افخــرالموائــد
ً
االوسط وفي صالة تتسع لـ  ٣٠٠شخصا

القاعات واالجتماعات

قاعة الصفا  /المروة
فــي المــزيان الثالــث وفرنــا لكــم قاعتــان لإلجتماعــات مجهزتــان
بأحــدث الوســائل الســمعية والبصريــة ملحــق بهــا منطقــة خاصــة
لالســتقبال ,ولدينــا العديــد مــن المقرتحــات الــيت تناســب
احتياجاتكم

معلومات عامـة

الموقع
يقــع الفنــدق فــي منطقــة "أجيــاد" بمكــة المكرمــة وعلــى بعــد
خطوات من الحرم المكي الشريف
مدينة مكة
ً
َ
تقــع مكــة المكرمــة علــى بعــد ) (90كيلومــرتا تقريبــا مــن مطــار
الملك عبدالعزيزفي مدينة جدة
اللغة
اللغــة الرســمية هــي اللغــة العربيــة ،اللغــات األخــرى مثــل
االنجلزييــة ،الفرنســية ،وغريهــا مــن اللغــات األســيوية يتــم
إستخدامها بكرثة
العملة
الريال السعودي
بطاقات اإلئتمان
بطاقات اإلئتمان الرئيسية مقبولة ) فزيا ،ماسرتكارد ،مدى(
التسوق
هنــاك العديــد مــن مجمعــات التســوق علــى بعــد خطــوات قليلــة
من الفندق
للتواصل
ص.ب ٢٦٢٣مكة المكرمة
المملكة العربية السعودية
تليفون+966(12)٥٧٥٨٠٨٠:
فاكس+966(12)٥٧٥٨١٨١:
بريد إلكرتوني info@elafalmashaer.com

