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 معلومات
سريعة

مدخل خاص للسيارات إلى الفندق من خالل مشروع جبل عمر •

خدمة حافالت لنقل كبار السن إلى الحرم •

ق فاخرة في المركز التجاري بالفندق • أماكن تسوُّ

مطعمان داخل الفندق •

676 غرفة وجناح للنزالء •

 استراحة متوفرة في ردهة الفندق تقدم مشروبات ووجبات   •
     خفيفة طوال اليوم

مساحة للفعاليات صالحة لجميع األغراض بسعة 77 متًرا مربًعا  •

صالة رياضية مفتوحة طوال اليوم •

جبل عمر دبل تري من هيلتون مكة

استمتع بإقامة مميَّزة وكرم ضيافة 
است�ثنائي في جبل عمر دبل تري من هيلتون 

مكة دبل تري من هيلتون األول في مكة. 
استمتع بترحاب دافئ مع الكوكيز برقائق 

الشوكوالتة من دبل تري.

اكتشف وسائل الراحة الراقية التي يقدِّمها هذا الفندق بمكة، 
ق است�ثنائية في المركز التجاري  والتي تشمل االستمتاع بتجربة تسوُّ

بالفندق، والمطاعم المفتوحة طوال اليوم، ومساحات مرنة ُتستخدم 
الستضافة االجتماعات والفعاليات. يقع الفندق في موقع متميِّز في 

مشروع جبل عمر الرائع بمكة، ما يجعل ضيوفنا قري�بين من المعالم 
الرئيسية بالمدينة المقدسة. يقدِّم فندق جبل عمر دبل تري من 

هيلتون مكة مجموعة متنوعة من الغرف التي تطل على المسجد 
الحرام. يمكن للنزالء من رجال األعمال في مكة االستفادة من القرب 

الشديد من أكبر مركز مؤتمرات بمكة.
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غرفنا
يتضمن الفندق 676 غرفة وجناح أنيق للنزالء، 

ت�تميَّز بديكورات عصرية وأحدث التقنيات، باإلضافة 
إلى أجهزة تلفزي�ون ال اي دي قياس 49 بوصة، 

ومرافق إعداد الشاي والقهوة. جميع الغرف 
مة بأثاث خشبي حديث وحمامات أنيقة. مصمَّ

• 208 غرف هيلتون للنزالء
• 228 غرفة ديلوكس

• 12 غرفة نزالء مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة
• 228 جناًحا

 دبل تريالطابق األرضي
فندق المدينة هيلتون

 دبل تري
فندق مكة هيلتون

 متوسط المساحة

المستوى الرئيسي

606035.3

10210230.3

6630.3غرفة لذوي االحتياجات الخاصة

555739.7

11111545.7جناح صغير الحجم

11161.9جناح رئاسي

اإلجمالي الفرعي335341اإلجمالي الفرعي

المساحة اإلجمالية القابلة لإليجار676مجموع المفاتيح

الموقععدد المقاعداالسمالمأكوالت والمشروبات

المقاهي واالستراحات

الطابق األرضي  62330اإلجمالياستراحة فيروز

المطاعم

الطابق األرضي  122269اإلجماليمطعم البلسم  

طابق نينازيملا  5801,620اإلجماليمطعم الزعفران  

الموقععدد المقاعداالسممرافق االجتماعات والوالئم

قاعات االجتماعات

 فندق المدينة هيلتون، 1650قاعة اجتماعات 1

 فندق المدينة هيلتون، 1027قاعة اجتماعات 2

الموقععدد وحدات GRاالستجمام

 فندق المدينة هيلتون، 1.5115

األنشطة
 جبل عمر دبل تري من هيلتون مكة هو الخيار المثالي الكتشاف محل ميالد النبي محمد صلى اهلل

 عليه وسلم. است�كشف المعالم التاريخية باإلضافة إلى مشاريع التطوي�ر المعمارية الرائعة التي
تقدِّمها هذه المدينة، والتي تشمل:

• المسجد الحرام      • متحف الحرم في مكة  
• سوق الخليل     • متحف مكة 

• جبل النور 

المأكوالت والمشروبات
مطعم زعفران

يقدم المطبخ المفتوح المتوفر طوال اليوم 
أطباًقا محلية فاخرة واختيارات صحية عالمية في 

مكان هادئ ومتطور، تحيط به إطالالت من مكة 
وتراس مطٌل على المراكز التجارية المزدحمة. 

مطعم بلسم
بوفيه عالمي مفتوح طوال اليوم في هذه 

المساحة الداخلية األنيقة ذات النمط األوروبي، 
 مستوحى من المطبخ اإليطالي الرائع ويطل

على المدينة المقدسة.

كافيه واستراحة فيروز
تضمُّ مساحة جلوس خارجية تطلُّ على المركز 

التجاري. مثالية لالسترخاء مع كوب قهوة نقدِّمه 
لك مع المخبوزات الطازجة بينما تشاهد العالم 

وهو يمرُّ من حولك.

مرافقنا
مركز اللياقة من هيتلون 

حافظ على لياقتك البدنية في الصالة الرياضية 
زة بأحدث أجهزة  المتاحة طوال اليوم، والمجهَّ

الكارديو وتماري�ن القوة.

الموقع
 يقع في مشروع جبل عمر الرائع وبالقرب

 من الحرم. يبعد هذا الفندق بمكة مسافة
10 دقائق من محطة قطار الحرم و55 دقيقة 

بالسيارة من مطار جدة الدولي. 

االجتماعات والفعاليات
 نقدِّم مساحتان تصلحان لجميع األغراض،

تستوعب كٌل منهما حتى 16 فرًدا، وتصلح كغرف 
لالجتماعات أو األعمال. فرق الفعاليات وخدمة 
الطعام لدينا مكرَّسة لخدمتك، لتضمن لك إنجاز 

أعمالك بسهولة، بغض النظر عن طبيعة المناسبة.




