
Elaf Kinda Hotel
ACCOMMODATION
A modern multi-story building featuring 240 deluxe rooms 
and suites, overlooking the Holy Haram and the magnifi-
cent city of Makkah.

SERVICES & FACILITIES
Fully centralized air-conditioning.
24 hr. room service.
International direct dial telephone in all rooms.
Electronic door locks.
TV and mini fridge in all rooms.
9 elevators.
Laundry and valet service.
Electronic safe deposit boxes (in each room).
Electronic power 110-220 V, 50 – 60 Hz.
Business facilities / internet.

RESTAURANTS
Kinda
over looking the Holy Haram, located on the restaurant 
floor. Offers a wide range of international and oriental 
cuisines .
AL Dewaniah
located on 2nd restaurant floor with view of the Holy 
Harm.
AL Majlis
Lobby café serving a variety of hot and cold drinks, snacks 
and a variety of French and oriental pastries.

GENERAL INFORMAITON 
LOCATION
Located in the capital of Islam. Adjacent to 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 4616 - Makkah Al Mukarramah
Kingdom of Saudi Aribia.
T: +966(12) 574 5555
F: +966(12) 574 3535 
E: info@elafkinda.com
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فندق إي�ف كنده
التجه� المتاح

 مب� حديث متعدد الطوابق به عدد (٢٤٠) غرفة وجناح مفروش
يقة ديلوكس يطل على الحرم المكي ومدينة مكة العر

 الخدمات والمرافـق
الخدمات والمرافق

تكييف مركزي كامل
خدمة الغرف  طوال  (٢٤) ساعة

هاتف دولي مباشر في جميع الغرف
أقفال إلك�ونية

مدخل مباشر  إلى الحرم
تلفاز  وث¢جة صغ�ة في كل غرفة

٩ مصاعد
خدمات المغسلة والتنظيف الجاف

صناديق آمانات إلك�ونية  (في كل غرفة)
تيار كهربائي.٢٢٠/١١٠-.٦٠/٥٠ ه�تز

خدمات رجال ا´عمال ا³ن�نت
تكييف هواء قابل للتحكم الشخصي

ث¢جة صغ�ة
يون في كل غرفة LCDتلفز

المطا�
كنده

 يوجد المطعم الرئيسي في المºان¹ على نظام البوفية المفتوح
 للوجبات الث¢ثة: ا³فطار، الغداء، والعشاء. وفي ظل وجود رئيس

 الطباخ¹ الماهر بالفندق يستمتع الضيوف بالوجبات العالمية من
Áجميع أنحاء العا

الديوانية
في دور المºان¹ ٢ مع اط¢لة ممºة على الحرم

المجلس
اشهى من  تشكيلة  الساعة  على  ويقدم  الفندق  بهو  في   يوجد 

الحلويات الخفيفة والمشروبات

معلومات عامـة
 الموقع

يف يقع الفندق في عاصمة ا³س¢م مكة بجوار الحرم الشر

 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 ا´خــرى  اللغــات  العربيــة،  اللغــة  هــي  الرســمية   اللغــة 
يتــم ا´ســيوية  اللغــات  مــن  وغ�هــا  الفرنســية،  يــة،  ºنجلÇا 

 إستخدامها بكÈة
 العملة

يال السعودي الر
بطاقات ا�ئتمان

بطاقات ا³ئتمان  الرئيسية مقبولة ( فºا، 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 ٤٦١٦مكة المكرمة

 المملكة العربية السعودية
تليفون:٥٥٥٥ ٥٧٤ (١٢)٩٦٦+
فاكس:٣٥٣٥  ٥٧٤(١٢)٩٦٦+

info@elafkinda.comيد إلك�وني  بر

فـنـــدق إيــــــ�ف كــــنــــده
ELAF KINDA HOTEL


