
Elaf Taiba Hotel
ACCOMMODATION
A well positinoed 3 star property in the front line within 
few steps to Prophet Mosque , Most of the rooms are 
overlooking the Masjid Un Nabwi (Prophet Mosque) and 
1st Islamic Parliament (Banu Saqifa)

SERVICES & FACILITIES
245 rooms and suites
Centrally air conditioned 
Direct access to Holy mosque 
Laundry and dry cleaning services
24 hrs. room service 
TV in all rooms  with satellite channels
Mini fridge in every room 
Electric power 220 v 50/60 HZ 
Electronic safe deposit (in all rooms) 
24 hrs. porter service
Parking on site

RESTAURANTS
Al Andal‘us:
The main restaurant o�fering a selection of continental, 
Asian and Arabic delicacies. Open for lunch and dinner,
Al Hamra:
The co�fee shop, serving daily snacks, hot beverages, 
refreshments and variety of French pastries open round 
the clock

GENERAL INFORMATION 
LOCATION
Adjacent to al Majid al Nabwi.

LANGUAGES
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
The hotel is situated in central shopping area of Al Masjid Al 
Nabwi. 

Contact us
P.O. Box 7540 - Al Madina Al Munawarah
Kingdom of Saudi Arabia.
Telephone:  + 966 14 818 0050       
E-mail: reserv3-tb@ela�hotels.com

فـنـــدق إيــــــ�ف طـيــبـــة
ELAF TAIBA HOTEL



فندق إي�ف طيبة
التجه� المتاح

 فنــدق 3 نجــوم موقــع ممتــاز بالصــف ا�ول علــي الحــرم النبــوى
 علــي ســاحه مســجد رســول هللا

ً
يف تطــل غرفــة مباشــرة  الشــر

يــدة علــى مقــر اختيــار خ�فــة أمــ�  الشــماليه ويتمــ� باط�لــه فر
المسلم� ( سقيفة ب� ساعدة )

 الخدمات والمرافـق
٥ ٢٤ غرف وجناح 

 تكييف هواء مركزي
 مدخل مباشر الى الحرم

 خدمة المغسلة والتنظيف الجاف
 خدمة غرف ٢٤ ساعة

يون مع قنوات فضائية  جميع الغرف مزودة بتلفز
 ث�جات صغ�ة بجميع الغرف

 التيار الكهربائي  ٢٢٠ فولت
خزائن أمانات  بجميع غرف ال�³ء
٢٤ ساعة خدمة حامل الحقائب   

مواقف سيارات في البدروم

 المطا�
ا�ندلس

العالميــة الوجبــات  مــن  نخبــة  ويقــدم  الرئيســي،   المطعــم 
وا«سيوية والعربية المتنوعة. يفتح للغداء والعشاء

مقهى الحمراء
ــات ــة والحلوي ــات المتنوع ــروبات والوجب ــواع المش ــع أن ــدم جمي  يق

الفرنسية على مدار الساعة

معلومات عامـة
 الموقع

يبا من مطار ا½م� محمد بن  يقع إي�ف طيبة على بعد ١٥ ¾ تقر
يز الدولي (المدينة المنورة) عبد العز

اللغة
مثــل ا½خــرى  اللغــات  العربيــة،  اللغــة  هــي  الرســمية   اللغــة 
يتــم ا½ســيوية  اللغــات  مــن  وغ�هــا  الفرنســية،  يــة،   ا�نجل�

 إستخدامها بكÂة
 العملة

يال السعودي الر
بطاقات ا�ئتمان

بطاقات اÄئتمان  الرئيسية مقبولة ( ف�ا، ماسÃ كارد ،مدى)
التسوق

ية للمسجد النبوي  يقع الفندق في منطقة ا½سواق والمراكز التجار
يف الشر

للتواصل
ص.ب ٧٥٤٠ المدينة المنورة

 المملكة العربية السعودية
تليفون:٠٠٥٠ ٨١٨ (١٤)٩٦٦+

يد إلكÃوني    بر

فـنـــدق إيــــــ�ف طـيــبـــة
ELAF TAIBA HOTEL

 reserv3-tb@ela�hotels.com


