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ليســت مجــرد إقامة، بل هي إقامــة ُملِهمه



معلومــات عامة 

في قلب مكة المكرمة  أحد أقدس البقاع في العالم، يطل فندق جبل عمر كونراد مكة على المسجد الحرام 
على بعد دقائق من الكعبة المشرفة. 

استمتع بمناظر خالبة للكعبة والحرم من خالل االتصال المتميز بالموقع الذي يعززه التصميم االسالمي 
العصري الفاخر والنوافذ الكبيرة ، بعد ذلك استقل أحد مصاعد الفندق االثني عشر التي سوف توصلك 

مباشرة إلى مدخل الحرم.
أيضًا يوجد بالفندق المسجد الخاص به المتصل صوتيًا مع الحرم وخدمة كونراد المميزة تجعل فندق 

كونراد مكة مكانًا ملهمًا لإلقامة. 

غــرف + أجنحة النزالء 

438 غرفة مزدوجة وفردية فخمة تشمل 62 جناحًا   •
متاح سريران عريضان في معظم الغرف  •

منطقة منفصلة لتبديل المالبس   •
شاشات تلفاز 47 بوصة عالية الوضوح   •

توفر خيارات الغرف المزدوجة والمتصلة   •
شبكة واي فاي مجانية في الفندق بالكامل  •

ماكينة شاي واسبريسو   •
أرواب حمام ونعال ومجموعة كاملة من وسائل الراحة   •

الشخصية
خدمة خاصة للغرف التنفيذية واألجنحة.   •

إتصال صوتي بالحرم   •
توفر أدوار تنفيذية   •

المطاعــم + الصاالت 

لدينا مجموعة متميزة من الخيارات لتقديم الوجبات الفاخرة 

برايم
تذوق شرائح اللحم المطهي أمامك في المطبخ المفتوح 

وتمتع بإطاللة خالبة للحرم المكي. 

المعراج
استمتع بالوجبات على مدار اليوم في المطعم الرئيسي الذي 
يقدم بوفيهات دولية لذيذة وأطباق رائعة من قوائم الطعام 

الفاخرة. 

صالة الكوثر
اتجه إلى بهو الفندق لتستمتع بالقهوة والشاي والحلويات 

والوجبات الخفيفة في جو من االسترخاء وإطاللة للحرم المكي 
بالكامل. 

الهالل 
بجوار المدخل المؤدي إلي الحرم بالفندق. إن صالة القهوة 

العصرية هي المكان المثالي لالسترخاء واالرتواء بالمشروبات 
الباردة وشرب القهوة والشاي والعصائر الطازجة وتناول 

الوجبات السريعة الباردة. 
لمزيد من المعلومات أو لحجز الوجبات أو/و غرف االجتماعات 

يرجى االتصال بفريق  العمل بالفندق على البريد االلكتروني: 
 makkah.info@conradhotels.com

الموقع 

يقع جبل عمر كونراد مكة في شارع إبراهيم الخليل في قلب مكة 
المكرمة بالمملكة العربية السعودية ويطل الفندق على الكعبة 

المشرفة والحرم ويبعد مسافة 100 كم من مطار جدة الدولي. أيضا 
يوجد العديد من األماكن المقدسة والسياحية بمكة على بعد 

مسافة قريبة من الفندق. 



المقابــات + الفعاليات

االجتماعات والمناســبات

مركــز رجال األعمال 

اكتشف عالما من األناقة في قلب مكة المكرمة 

يعد جبل عمر كونراد مكة أفضل مكان للمناسبات 
الخاصة واجتماعات العمل وحمالت تدشين المنتجات 

ومقابالت الشركات. من خالل توفير مكان أكثر 
إلهاما فإننا نقدم أيضا مرافق مبتكرة ومحيط رائع 

للفندق وخدمة شخصية راقية يقدمها مجموعة من 
المتخصصين. يمكن لغرف االجتماعات المجهزة على 
أعلى مستوى أن تستوعب حتى 100 شخص باإلضافة 

إلى مساحات االستمتاع بفترات الراحة في شرب القهوة 
والموكتيل. نقدم أيضا شبكة واي فاي مجانية في 

جميع أنحاء الفندق لضمان سهولة االتصال بالعالم أثناء 
فترة االقامة بالفندق. 

الخدمات 

سهولة وصول الحافالت والسيارات إلى مدخل الفندق   •
أماكن لوقوف للسيارات )مدفوعة(  •

مسجد في الموقع يستوعب 1000 نزيل متصل صوتيًا بالحرم   •
12 مصعد لنقل النزالء من الغرف إلى منطقة الحرم.   •

شبكة واي فاي مجانية في الفندق بالكامل.   •
خدمة التسجيل المبكر والمغادرة المتأخرة )حسب اإلمكانية(   •

خدمة مجانية لتلميع األحذية   •
مركز لياقة مفتوح 24 ساعة   •

مركز أعمال مفتوح 24 ساعة   •
الصالة التنفيذية: صالة فخمة للنزالء المقيمين في األدوار   •

التنفيذية واألجنحة تقدم خدمات مشروبات غازية مجانية وقهوة 
وشاي وعصائر طازجة ووجبات خفيفة. 

خدمة غرف 24 ساعة   •

يتيح مركز رجال األعمال بالفندق المجهز بالكامل 
لالستخدام 24 ساعة يوميا حيث نقدم جميع 

الخدمات التي يحتاجها أي نزيل بداية من البريد 
السريع وأجهزة الحاسب والسكرتارية.

المساحة اسم الغرفة

)قدم مربع(:

السعةاالرتفاع)قدم(:العرض)قدم(:الطول )قدم(: 

قاعة حفالتقاعة طعام قاعة اجتماعات شكل Uغرفة دراسية المسرح

8103027141004030205040غرفة اجتماعات أ 

9003030141004030205040غرفة اجتماعات ب 


