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جبل عمر هيلتون مكة و مركز المؤتمرات
 يقع هذا الفندق الفاخر في منطقة جبل عمر، على مسافة

60 دقيقة بالسيارة من مطار جدة الدولي. 

يبعد جبل عمر هيلتون مكة و مركز المؤتمرات مسافة خطوات 
قليلة من الحرم المكي الشريف مع إطااللت ملهمة مباشرة 
على المسجد الحرام، ويشكل فندق مّكة هيلتون للمؤتمرات 

الفاخر معلمًا معماريًا مميزًا للمسافري�ن، سواًء بقصد ممارسة 
الشعائر الدينية المقدسة، األعمال أو الترفيه. استمتع 
باإلقامة في غرف عصرية مجهزة بكافة وسائل الراحة 

والرفاهية، وخيارات تناول الطعام في مطاعم عالمية 
المستوى وأكبر مركز للمؤتمرات في مّكة المكرمة مع مرافق 

واسعة ومراكز عديدة مخّصصة لالجتماعات والفّعاليات، 
والصاالت المجهزة لجميع أنواع االحتفاالت والمناسبات، 

باإلضافة الى قاعة مؤتمرات مستوحاة من فن العمارة 
األندلسي تصل مساحتها إلى 1650 متر مربع. يقع هذا الفندق 
الفاخر في منطقة جبل عمر، على مسافة 60 دقيقة بالسيارة 

من مطار جدة الدولي.

لمحة عن الفندق
• سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف

• 4 مطاعم ومقاهي

• مركز أعمال كامل التجهيز

• 764 غرفة وجناحا تنفيذيًا ورئاسيًا

• مركز تسوق

• أكبر مركز للمؤتمرات في مّكة المكرمة

• صالة تنفيذية 

• مركز هيلتون فيتنس 

• قاعة مكيفة للصالة

• طابقان مغطيان لوقوف السيارات



الطعام والشراب غرفنا
آزور

يتميز مطعم آزور بأجوائه غير الرسمية ويتسع 
لـ150 شخصًا، ويقدم المأكوالت الهندية والماليزية 
في أجواء شرقية آسرة. ُتستخدم الفواكه الطازجة 

واألعشاب العطرية واألرز واللحوم لتقديم أفضل 
األطباق الهندية والماليزية التقليدية، مع لمسة 

من االبت�كار.

صحتني 
يقدم هذا المطعم اللبناني األصيل أطباقًا 

مستوحاة من الوصفات التقليدية بأسلوب عصري 
وبسيط. يتسع مطعم صحتين لـ 150 شخصًا، وتوجد 

فيه أماكن منفصلة توفر الخصوصية لمرتاديه 
وتراسات مفتوحة تطل على مّكة المكرمة.

المصطفى 
يقدم مطعم المصطفى الطعام طوال اليوم، 

ويتسع لـ 800 شخص يمكنهم تذوق أشهى 
المأكوالت في بوفيه متنوع واالستمتاع باإلطاللة 

على مدينة مّكة المكرمة. شاهد وجبة إفطارك 
تحّضر أمامك، كما يقدم المطعم خيارات متنوعة 

لغداء العمل وأطباق محّضرة حسب الطلب. 

النشاطات والرتفيه 
المواقع والمعالم التاريخية

 المسجد الحرام، أو المسجد الكبير، يشمل بيت الّل
 الحرام ˝الكعبة المشرفة˝ التي يتوجه إليها جميع
 المسلمين أثناء ت�أدية الصالة. يعّد المسجد الحرام

أكثر المساجد المقدسة على وجه األرض عند المسلمين.

المتاحف 

 متحف الحرمني يعرض التراث الثقافي والتاريخي
 للحرمين الشريفين، ويتبع الرئاسة العامة لشؤون

المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 متحف مّكة المكرمة يعرض التراث الثقافي والتاريخي
 لمنطقة مّكة المكرمة. كما يقوم المتحف بتوعية
 وت�ثقيف المجتمع، ويقدم تفاصيل حول الحضارات
 وتاري�خ مّكة المكرمة منذ بزوغ فجر التاري�خ وحتى

وقتنا الحاضر.

مرافقنا 
هيلتون فيتنس

يضم هيلتون فيتنس من ®Precor أحدث أجهزة 
 التدريب الخاصة للرياضة، يعمل هيلتون فيتنس

 بناًء على مفهوم مخّصص لمساعدتك على
الشعور بالرشاقة خالل فترة إقامتك.

صالة تنفيذية 
 أنجز أعمالك في الصالة التنفيذية التي توّفر

 لك خدمات عالية الجودة ودعمًا مخّصصًا لألعمال،
لغرف الضيوف واألجنحة الممتازة. تقع الصالة 

 التنفيذية في الطابق العلوي وت�تسع لـ 120
 شخصًا، وتعد المكان المثالي لالسترخاء مع

 األصدقاء أو الزمالء، أو عقد اجتماع غير رسمي
مع ارتشاف فنجان من القهوة.

 ُصّممت غرف الضيوف العصرية البالغ عددها
764 غرفة لتوفير إقامة مريحة للضيوف. استمتع 

بالتصاميم الداخلية العصرية وأحدث وسائل 
الت�كنولوجيا والمرافق الفاخرة مثل المفروشات 
الحديثة مع أسّرة هيلتون ®Serenity. ابق على 

تواصل من خالل شبكة إنترنت السلكية عالية السرعة.

• 633 غرفة ديلوكس
• 90 غرفة تنفيذية

• 25 جناح تنفيذي
• 14 جناح أميري

• 2 جناح ملكي

مناطق التسوق 

مّكة مول وجهة رئيسية مخّصصة يوفر للضيوف 
تجربة تسوق راقية ويضم العديد من المطاعم 

والمرافق الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

المتنزهات الوطنية 

 جبل النور هو الجبل الذي يوجد فيه غار
حراء المعروف.

الفعاليات والمهرجانات

  يزور المسلمون مّكة المكرمة ألداء مناسك
 العمرة ˝الحج األصغر˝ في أي وقت من السنة،

أو ألداء فريضة الحج خالل شهر ذي الحجة كل عام. 
 يعد الحج أحد أركان اإلسالم الخمسة التي يجب

 على أي مسلم ومسلمة أدائها مّرة واحدة
خالل حياته أو حياتها.
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االجتماعات والمناسبات

الموقع المساحة )مرت مربع(عدد الكراسياالسم

صالة: قاعة متعددة االستخدامات

الطابق الثاني16001,637صالة احتفاالت 1: قاعة عبد الرحمن فقيه الكبرى

 A الطابق الثاني310468قاعة عبد الرحمن فقيه الكبرى

B الطابق الثاني340700قاعة عبد الرحمن فقيه الكبرى

C الطابق الثاني310468قاعة عبد الرحمن فقيه الكبرى

AB الطابق الثاني6501168قاعة عبد الرحمن فقيه الكبرى

 BC الطابق الثاني6501168قاعة عبد الرحمن فقيه الكبرى

الطابق الثالث380 292صالة 2 احتفاالت: قاعة ابن سينا

قاعات االجتماع

الطابق الثاني20104قاعة اجتماعات 1: فيروز

الطابق الثالث24116قاعة اجتماعات 2: أوبال

الطابق الثالث1257قاعة اجتماعات 3: ألماس

الطابق الثالث2086قاعة اجتماعات 4: زمرد

الطابق الثالث2086قاعة اجتماعات 5: مرجان

الطابق الثالث1257قاعة اجتماعات 6: زركون

الطابق الثاني1290مركز أعمال / مركز أعمال

الموقع
يقع جبل عمر هيلتون مكة و مركز المؤتمرات 

في وسط مّكة المكرمة في منطقة جبل عمر، 
وي�بعد مسافة قصيرة من الكعبة المشرفة مع 

إطاللة على المسجد الحرام. يبعد الفندق مسافة 
60 دقيقة بالسيارة من مطار جدة الدولي.

مركز المؤتمرات هو أكبر مرفق للمؤتمرات 
واالجتماعات في مّكة المكرمة. يعد المركز مكانًا 

مثاليًا لألعمال والمناسبات االجتماعية، وي�وفر أحدث 
التقنيات السمعية والبصرية ومساحة مرنة تمتد

على 3,500 متر مربع لعقد المؤتمرات ت�تضمن
8 قاعات اجتماع ومجالس إدارة متعددة األغراض، 

صالة للمناسبات تصل مساحتها إلى 1650 متر 
مربع، وقاعة عصرية ت�تسع لـ 300 شخص.

مهما كانت المناسبة التي تعتزم على استضافتها، 
سيكون أعضاء فري�ق هيلتون المكرسين واالحترافي�ين 

على أتم استعداد لالهتمام بكافة التفاصيل 
وضمان نجاحها.

في ضيافتنا لغرض األعمال



جبل عمر هيلتون مكة و مركز المؤتمرات
 يقع هذا الفندق الفاخر في منطقة جبل عمر، على مسافة

60 دقيقة بالسيارة من مطار جدة الدولي. 
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الطابق الثاني  قاعات االجتماعات / المؤتمرات

دليل خرائط الطابق

بهو / فضاء عام

خاص

وسائل الراحة

B فيروز

مركز األعمال

منطقة 

البهو

ممر المعرض

استراحة كبار الشخصيات   

A فيروز

ممر عام 

ممر كبار الشخصيات   

ردهة كبار الشخصيات   
قاعة عبد الرحمن

فقيه الكبرى

C B A

 قبل المهمة

C B A

مدرج
ابن سينا

الماس مرجانزركون

قسم الصالة

زمرد

أوبال

الطابق الثالث قاعات االجتماعات / المؤتمرات

دليل خرائط الطابق

بهو / فضاء عام

خاص

وسائل الراحة


