
Elaf BAKKAH Hotel   
ACCOMODATION
A modern multi-story building featuring 810 spacious 
rooms & suites, providing a variety of accommodation 
types to meet all the requirements (including rooms for 
people with special needs) 
Rooms 
Spacious bedrooms elegantly furnished in a modern style.
Junior suite 
Apart from its unique design and character, it consists of 
spacious bedroom, stylish sitting area and bathroom.
Executive Suite
Elegant bedroom plus modern furnished living room that 
have been designed to o�fer utmost comfort. Each room 
with private bathroom.
Royal Suite 
Elegantly decorated and furnished, consisting of three 
bedrooms, living room and dining room. All rooms 
include privet bathrooms.

Services & Facilities
International direct dial telephone in all room.
40 inches LED screens with major satellite channel in all 
guestroom & public areas.
Landry and valet service.
Electronic safe deposit boxes in all guestrooms.
Business center facilities / internet.
Full central air- conditioning.
In-room internet facility.
Wireless internet connectivity in public areas.
Prayer areas for men and women.
Multipurpose rooms.
Private parking up to 200 cars.
24 guest elevators

Restaurants 
Dining facilities 
Elaf Bakkah hotel is o�fering a wide range of dining 
options, including international, ethnic & local special-
ties. Modern style furnished restaurants, equipped with 
facilities to cater for guests and groups according to 
their exclusive cuisine.
Al Safa Restaurant
A huge restaurant that can accommodate up to 1000 
guests. 
AL Marwa Restaurant
With seating capacity of 300 persons, provides a wide 
range of oriental and international delicacies.
Mina Cafe
Lobby café serving a variety of hot & cold drinks with 
fresh bakeries and pastries.

Multipurpose Rooms
Three multipurpose rooms that can perfectly �ıt for 
meetings, lectures, seminars, etc…

GENERAL INFORMAITON 
LOCATION
Situated at Mahbas Al-jin area, near the mina road in 
Makkah Al- Mukarrmah.

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 40155 - Makkah Al Mukarramah
Kingdom of Saudi Aribia.
T: +966(12) 529 8822 
F: +966(12) 529 8833
E: info-bakkah@ela�hotels.com

فـنـــدق إيــــــ�ف بـــــكـــــــــــة
ELAF BAKKAH HOTEL



فندق إي�ف بكة
التجه المتاح 

أنواع بأرقى  جميعها  مؤثثة  وجناح,  غرفة   ٨١٠ من  مكون  حديث   فندق 
غرف ذلك  في  بما   ) الكرام  ضيوفنا  احتياجات  لتل�  والمفروشات   ا�ثاث 

 لذوي ا�جتياجات الخاصة)
الغرف

غرف نوم واسعة مفروشة بأناقة على الطراز الحديث
 الجناح العادي

مجلس مع  فسيحة  نوم  غرفة  من  مكون  يد,  فر تصميم  ذو   جناح 
وحمام

 الجناح التنفيذي
الطراز على  مؤثث  جلوس,  وغرفة  نوم  غرفة  على  يحتوي  مم¦,   جناح 

الحديث, كل غرفة ملحق بها حمام خاص
الجناح الملكي

 جناح ذو طابع خاص, مفروش بعناية فائقة على الطراز الحديث, مكون
غرفة بكل  وملحق  طعام,  وغرفة  معيشة  غرفة  مع  نوم  غرف  ث²ث   من 

حمام خاص

الخدمات والمرافق
هاتف دولي مباشر في جميع الغرف

مع العامة  وا�ماكن  الغرف  جميع  في  بوصة   ٤٠ دي  إي  إل  يون   تلفز
القنوات الفضائية الرئيسية

خدمات المغسلة والتنظيف الجاف
صناديق امانات الك¾ونية في جميع الغرف

خدمه مركز ا�عمال وا�ن¾نت
الفندق مجهز بالكامل بتكييف مركزي

ث²جة صغÂة في كل غرفة
خدمة ا�ن¾نت في الغرف

شبكة ان¾نت �سلكية في ا�ماكن العامة
مسجد للرجال واخر للنساء بالفندق

قاعات متعددة ا�غراض
مواقف خاصة للسيارات تتسع لعدد ٢٠٠ سيارة

٢٤ معصد لل�Æء

المطا�
  يقدم الفندق خيارات متنوعة من الوجبات سواء العالمية المتخصصة أو
لتخدم ومجهزة  الحديث  الطراز  على  مؤثثة  الفندق   Çمطا  العربية. 
 كانت

ً
 الضيوف والمجموعات من جميع انحاء العاÊ وفق تقاليدÉ وايا

هم وجبات
مطعم الصفا

مطعم فسيح يتسع لحوالي ١٠٠٠, ضيف
مطعم المروة

الشرقيه ا�طباق  من  واسعة  تشكلية  ويقدم  ضيف,   ٣٠٠ لحوالي   يتسع 
والعالمية

مقهى م�
مجموعة مع  الفندق,  بهو  في  والباردة  الساخنة  المشروبات   يقدم 

 متنوعة من المخبوزات والحلويات

قاعات متعددة ا�غراض
 ث²ث قاعات متعددة ا�غراض, تصلح ل²جتماعات, المحاضرات, الندوات,

وغÂها

معلومات عامـة
 الموقع

يقع في منطقة محبس (الجن) بالقرب من شارع مÍ في مكة المكرمة
 مدينة مكة

الملك مطار  من   
ً
يبا تقر  

َ
كيلوم¾ا  (٩٠) بعد  على  المكرمة  مكة   تقع 

يز في مدينة جدة عبدالعز
اللغة

ية، ا�نجل¦ مثل  ا�خرى  اللغات  العربية،  اللغة  هي  الرسمية   اللغة 
 الفرنسية، وغÂها من اللغات ا�سيوية يتم إستخدامها بكÓة

 العملة
يال السعودي الر

بطاقات ا�ئتمان
بطاقات اÔئتمان  الرئيسية مقبولة ( ف¦ا، ماس¾ كارد ،مدى)

التسوق
هناك العديد من مجمعات التسوق على بعد خطوات قليلة من الفندق

للتواصل
ص.ب ٤٠١٥٥ - مكة المكرمة

 المملكة العربية السعودية
تليفون:٨٨٢٢ ٥٢٩ (12)966+

فاكس:٨٨٣٣ ٥٢٩ (12)966+
info-bakkah@ela�hotels.comيد إلك¾وني    بر
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