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““



grand plaza gUlF, hotel
(loCatIon)

Strategically located at King Abdul Aziz Road, in the heart of Riyadh and near the 
commercial center and shopping market at Olaya Street, 
Grand Plaza Gulf is 9.6 km from Diplomatic Quarter and 3.4 km from Al Faisaliah Tower.  
It is just 25 minutes away from industrial cities and 30 km from King Khalid International 
Airport. The Hotel enjoys a prime location, near Khurais (Makkah) Road, where Riyadh 
metro allows you to access the city and beyond easily. 

فندق جراند بالزا اخلليج

(املوقع)

يتمتــع فنــدق جرانــد بــازا الخليــج بموقــع اســتراتيجي علــى طريــق الملــك عبــد العزيــز، فــي قلــب العاصمــة 
 3.4 9.6 كيلــو متــر عــن الحــي الدبلوماســي، و  الريــاض وعلــى مقربــة مركــز المدينــة التجــاري و يبعــد  
كيلومتــر عــن بــرج الفيصيليــة احــد اهــم المراكــز التجاريــة بالريــاض، و يبعــد 3 كيلــو متــر عــن مناطــق المطاعــم 

و التســوق فــي منطقــة العليــا.
 و 30 كيلومتــر عــن مطــار الملــك خالــد الدولــي، و يعــد مــن اقــرب الفنــادق الــى المــدن الصناعيــة حيــث يبعــد 

25 كيلــو متــر فقــط عــن المــدن الصناعيــة 
يتمتــع الفنــدق بموقــع متميــز بالقــرب مــن طريــق خريــص ) مكــة المكرمــة ( حيــث يتيــح لــك متــرو الريــاض 

ســهولة التنقــل  داخــل المدينــة ومــا بعدهــا. 



grand plaza dhabab, hotel

(loCatIon )

Ideally located in the heart of the 
city center of Riyadh, at Prince 
Faisal Ibn Turki St, Grand Plaza 
Dhabab Hotel will inspire both 
business and leisure travelers to 
explore the city attractions and 
business districts. Grand Plaza 
Dhabab is just 10 minutes away 
from Al Faisaliah Tower and 15 
minutes from Kingdom Tower. 
It is just 25 minutes away from 
industrial cities and 30 minutes 
from King Khalid International 
Airport. With a stay at the Grand 
Plaza Dhabab Hotel, you will be 
close to popular tourist attractions 
.

فندق جراند بالزا الضباب

(املوقع)

يتمتــع الفنــدق بموقــع متميــز فــى قلــب 
مدينــة الريــاض و علــى وجــه التحديــد فــى 
شــارع االميــر فيصــل بــن تركــى , يســاعد 
ســواء  المســافرين  بــازا  جرانــد  فنــدق 
للعمــل او لاســتمتاع والرفاهيــة باكتشــاف 
التجاريــة  واالحيــاء  الســياحية  المعالــم 

. بالمدينــة 
يتميــز  فنــدق جرانــد بــازا الضبــاب بموقــع 
الريــاض  العاصمــة  قلــب  فــي  اســتراتيجي 
علــى مقربــة مــن مركــز المدينــة التجــاري , 
كمــا يقــع الفنــدق علــى بعــد 10 دقائــق 
المراكــز  اهــم  احــد  الفيصليــة  بــرج  مــن 
مــن  دقائــق    15 و  بالريــاض  التجاريــة 
بــرج المملكــة احــد اهــم المعالــم الحيويــة 
الريــاض  مدينــة  وســط  فــي  الموجــودة 
كمــا يقــع الفنــدق علــى بعــد 25 دقيقــة 
مــن  دقيقــة   30 و  الصناعيــة  المــدن  مــن 
مطــار الملــك خالــد الدولــي. أقامتــك  فــي 
فنــدق جرانــد بــازا الضبــاب، تجعلــك  علــى 
بُعــد دقائــق مــن اهــم المعالــم الســياحية 

والتاريخيــة.

grand plaza takhasosI, hotel

(loCatIon )

Strategically located at Al-
Takhasosi Street, in the heart of 
Riyadh and near to numerous 
landmarks, attractions and 
business district, Grand Plaza 
Takhasosi Hotel is just 5 minutes 
from Al Faisaliah Tower, 10 
minutes from Kingdom Tower 
and 28 minutes from Industrial 
Cities. The Hotel is 1.6 km from 
Panorama Mall, 9.8 km from King 
Abdullah Financial City, 13.1 km 
from Dir‘iyyah and 31 km from 
King Khalid International Airport. 

فندق جراند بالزا التخصصي

(املوقع)

التخصصــي  بــازا  جرانــد  فنــدق  يتمتــع 
بموقــع اســتراتيجي وعلــى وجــه التحديــد 
قلــب  فــي   ، االتخصصــى  شــارع  فــي 
مــن  مقربــة  وعلــى  الريــاض  العاصمــة 
المعالــم ومناطــق االعمــال التجاريــة ، كمــا 
يقــع الفنــدق علــى بعــد 5 دقائــق مــن بــرج 
الفيصليــة بالريــاض و10 دقائــق مــن بــرج 
بانورامــا  مــن  كيلومتــر   1.9 و  المملكــة، 
الملــك  عــن مركــز   متــر  9.8 كيلــو   ، مــول 
عــن  متــر  13.1 كيلــو   ، المالــى  اللــه  عبــد 
الملــك  31 كيلــو متــر عــن مطــار  الدرعيــة، 
خالــد الدولــي و علــى بعــد 28 دقيقــة مــن 

الصناعيــة المــدن 



grand plaza takhasosI, hotel

(loCatIon )

the elegant rooms and sUItes

The Grand Plaza Gulf Hotel offers an extravagant array of 141 rooms and suites, 
thoughtfully planned and designed to keep our valued guests relaxed, comfortable and 
connected to the world via Free Wi-Fi.
Our rooms and suites feature a range of facilities and privileges that caters all types 
of business guests or families looking for comfort and relaxation. We offer a variety of 
smoking and non-smoking rooms which are as follows. 

 » 93 Standard Rooms
 » 32 Deluxe Rooms
 » 15 Executive Suites
 » 1 Royal Suite

الغرف واألجنحة األنيقة

 يقــدم فنــدق جرانــد بــازا الخليــج مجموعــة رائعــة مكونــة مــن 141 غرفــة وأجنحــة فاخــرة تــم تصميمهــا بعنايــة
.واهتمــام لكــي تجعلــك فــي حالــة اســترخاء تــام وفــي الوقــت نفســه متصــل بالعالــم عــن طريــق اإلنترنت

 تتميــز الغــرف واألجنحــة لدينــا بمجموعــة مــن المرافــق واالمتيــازات الخاصــة التــي تلبــي احتياجــات كافــة .
 انــواع النــزالء مــن رجــال األعمــال او عائــات تبحــث عــن الراحــة و االســتجمام و الغــرف المصممــة بعنايــة
 للحفــاظ علــى راحــة ضيوفنــا الكــرام, حيــث نوفــر مجموعــة متنوعــة مــن الغــرف )للمدخنيــن وغيــر المدخنيــن(

والتــي هــي علــى النحــو التالــي

93 غرفة قياسية  «
32 غرفة مميزة    «
15 جناح تنفيذي «
1 جناح ملكي «

( Grand Plaza Gulf Hotel)

) فندق جراند بازا الخليج ( 



the elegant rooms and sUItes

At Grand Plaza Dhabab Hotel, the comfort of our valued guests is of paramount 
importance. The Grand Plaza Dhabab Hotel offers an extravagant array of 114 rooms 
and suites, thoughtfully planned and designed to keep our valued guests relaxed, 
comfortable and connected to the world via Free Wi-Fi.

Our rooms and suites overlook the city center and feature a range of facilities and 
privileges that caters all types of business guests or families looking for comfort and 
relaxation. We offer a variety of smoking and non-smoking rooms which are as follows. 

 » 22 Standard Rooms
 » 43 Deluxe Rooms
 » 36 Junior Suites
 » 10 Executive Suites
 » 2 Honeymoon Suites
 » 1 Royal Suite

الغرف واألجنحة األنيقة

فى فندق جراند بازا الضباب , تعتبر راحة ضيوفنا والحصول على رضاهم التام هو أمر ذو اهمية قصوى 
بالنسبة إلينا .حيث يقدم فندق جراند بازا الضباب مجموعة رائعة مكونة من 114 غرفة وأجنحة فاخرة 

تم تصميمها بعناية واهتمام لكي تجعلك في حالة استرخاء تام وفي الوقت نفسه متصل بالعالم عن 
طريق اإلنترنت.

تطل غرف الفندق على وسط المدينة وتتميز الغرف واالجنحة الفندق لدينا بمجموعة من المرافق 
واالمتيازات الخاصة التى تلبى احتياجات كافة انواع النزالء من رجال األعمال او عائات تبحث عن 

الراحة واالستجمام.  الغرف مصممة بعناية فائقة للحفاظ على راحة ضيوفنا الكرام , حيث نوفر مجموعة 
متنوعة من الغرف ) للمدخنين وغير المدخنين ( و هى على النحو التالى .

22 غرفة قياسية  «
43 غرفة مميزة  «
36 جناح صغير «

10 جناح تنفيذي «
2 جناح العروسين «
1 أجنحة ملكى  «

) فندق جراند بازا الضباب ( 

( Grand Plaza Dhabab Hotel)



the elegant rooms and sUItes

The Grand Plaza Takhasosi Hotel offers an extravagant array of 93 rooms and suites, 
thoughtfully planned and designed to keep our valued guests relaxed, comfortable and 
connected to the world via Free Wi-Fi connectivity.

Our rooms and suites feature a range of facilities and privileges that caters all types 
of business guests or families looking for comfort and relaxation. We offer a variety of 
smoking and non-smoking rooms which are as follows. 

 » 33 Standard rooms 
 » 32 Deluxe Rooms
 » 24 Junior Suites

الغرف واألجنحة األنيقة

يقدم فندق جراند بازا التخصصي مجموعة رائعة مكونة من 93 غرفة وأجنحة فاخرة تم تصميمها 
بعناية واهتمام لكي تجعلك في حالة استرخاء تام وفي الوقت نفسه متصل بالعالم عن طريق 

اإلنترنت.
 تتميز الغرف واألجنحة لدينا بمجموعة من المرافق واالمتيازات الخاصة التي تلبي احتياجات كافة انواع 
النزالء من رجال األعمال او عائات تبحث عن الراحة و االستجمام و الغرف المصممة بعناية للحفاظ على 

راحة ضيوفنا الكرام, حيث نوفر مجموعة متنوعة من الغرف )للمدخنين وغير المدخنين( والتي هي على 
النحو التالي.

33 غرف  قياسية «
32 غرف  مميزة «
24 أجنحة تنفيذى «

1 جناح شهر عسل     «
2 جناح عائلي   «
1 الجناح الملكي «

 » 1 Rose House Suite
 » 2 Family Suites
 » 1 Royal Suite

( Grand Plaza Takhasosi Hotel)

) فندق جراند بازا التخصصي ( 



In - room FaCIlItIes:

 » Remote Control LCD Television
 » Two Telephones
 » Mini-bar
 » Hair Dryer
 » Bathroom Amenities
 » Terry Cloth Robes
 » Make-Up / Shaving Mirror
 » Complimentary Tea and Coffee making facilities
 » 24-hour Room Service 

املرافق داخل الغرف : 

أجهزة التلفزيون الذكية إل اي دي بتحكم    «
          عن بعد 

2 جهاز تليفون «
ثاجة صغيرة «
مجفف شعر  «
تجهيزات داخل الحمامات «
أرواب حمام «
مرآة لوضع المكياج/ للحلق «

 » Laundry
 » Safe Box
 » Complimentary Wireless Internet
 » Sound - Proof Windows  
 » Iron and iron board

التجهيزات المتكاملة لعمل الشاى والقهوة «
خدمة غرف على مدار 24 ساعة  «
مغسلة «
خزائن آمنة «
انترنت السلكي مجاني  «
نوافذ عازلة للصوت «
كواية وطاولة للكي «



dInIng & CaterIng

خدمة تقدمي الطعام واملطاعم 

تــذوق واســتمتع بالتناغــم بيــن المطبــخ العالمــي و المطبــخ العربــي واألطبــاق الفاخــرة التــي ترضــي ذوقــك 
فــي مطاعــم فنــدق جرانــد بــازا حيــث يقــدم كل مــن مطعــم الليــوان و مقهــى الديــوان و مطعــم ســكاي 
فيــو .اطبــاق فريــدة و متنوعــة مــن  ابتــكار كبــار الطهــاة وفريــق عملهــم  تتمثــل فــي قوائــم طعــام  تهــدف 
إلــى تلبيــة احتياجــات جميــع ضيوفنــا . يقــدم مطعمنــا مجموعــة جذابــة مــن النكهــات العربيــة والعالميــة فــي 
أجــواء راقيــة. يتمتــع المطعــم بضــوء نهــار طبيعــي وتصميــم مذهــل واإلشــراق اليومــي فــي جــو مــرح وأنيــق 

خــال ســاعات الليــل علــى طــاوالت مضــاءة بالشــموع تغمــر المــكان بجــو مــن الرومانســية الهادئــة.

Taste and enjoy the harmony between a variety of cuisines, including an attractive 
range of Arabic and International flavors, in a refined atmosphere that satisfies your 
taste buds at the Grand Plaza restaurants. 

With one all day dining restaurant, Al-Liwan, one lobby café, Al Diwan, and a roof top 
café, Sky View, Grand Plaza hotels offers unique and varied dishes invented by our 
expert chefs and their team to meet the culinary needs of all our valued guests. The 
restaurant enjoys natural day light and the design is bright and welcoming by day, cozy 
and elegant at night with candlelit tables creating a tranquil atmosphere of romance.



al lIwan restaUrant

Enjoy magnificent International and Arabic dishes at our all day exquisite dining, 
accommodating up to 95 individuals. The restaurant is open for breakfast, lunch and 
dinner where you can treat your taste buds with buffet or à la carte options.

مطعم الليوان  

االســتمتاع باألطبــاق العربيــة والعالميــة الرائعــة طــوال اليــوم داخــل المطعــم الــذى يتســع الــى 95 فــردا. 
المطعــم مفتــوح لتنــاول وجبــة اإلفطــار والغــذاء والعشــاء ســواء بوفيــه مفتــوح أو الطلــب مــن القائمــة 

المنتقــاة بعنايــة فائقــة. 

CaFé al-dIwan

The Al- Diwan Café is an ideal venue for meetings with wonderful variety of fresh drinks 
including the best of delicious hot drinks, pastries, desserts, sandwiches and other 
snacks.

مقهى الديوان

يعــد مقهــى الديــوان مكانــا مثاليــا لاجتماعــات مــع اختيــارات رائعــة مــن المشــروبات الطازجــة بينهــا أفضــل 
أنــواع المشــروبات الســاخنه والمعجنــات الشــهية، الحلويــات، السندويتشــات، وغيرهــا مــن الوجبــات الخفيفــة .  



sky vIew restaUrant 

Relax and cherish your moments at the impeccable dining of Sky View at the rooftop 
around the pool, located on the 09th floor, and experience a captivating privileged view 
of Riyadh. Enjoy our delicious assortment of international and national delights including 
snacks, sandwiches and hot & cold drinks while enjoying the unique and exclusive view 
of Riyadh.

معطم سكاي فيو

يمكنــك االســترخاء واالســتمتاع بوقتــك خــال تنــاول الطعــام المميــز فــي مطعــم ســكاي فيــو حــول حــوض 
الســباحة، الواقــع فــي الــدور التاســع واالســتمتاع برؤيــة المنظــر الحصــري الخــاب لمدينــة الريــاض. االســتمتاع 
بتشــكيلة لذيــذة مــن المذاقــات المحليــة والعالميــة تشــمل األكات الخفيفــة والسندوتشــات والمشــروبات 

الســاخنة والبــاردة و التمتــع باالطالــة الفريــدة و الحصريــة لمدينــة الريــاض -

Enhancing your dining experience

االستمتاع بأطاللة بانورامية 

( G.P Gulf Hotel)

( G.P Takhasosi Hotel)
Relax and cherish your moments at the impeccable dining of Sky View around the 
pool, located on ground floor, and experience a romantic atmosphere under the stars. 
Enjoy our delicious assortment of international and national delights including snacks, 
sandwiches and hot & cold drinks while refreshing yourself in the perfect  open-air place. 

) فندق جراند بازا الخليج ( 

) فندق جراند بازا التخصصي ( 
يمكنــك االســترخاء واالســتمتاع بوقتــك خــال تنــاول الطعــام المميــز فــي مطعــم ســكاي فيــو حــول حــوض 
الســباحة، الواقــع فــي الطابــق االرضــي. االســتمتاع بتشــكيلة لذيــذة مــن المذاقــات المحليــة والعالميــة 
تشــمل الوجبــات الخفيفــة والسندوتشــات والمشــروبات الســاخنة والبــاردة و التمتــع باالطالــة الفريــدة فــى 

جــو مــن الرومانســية -



In-hoUse and oFF-sIte 
CaterIng servICes

Whether it is a business meeting, social gathering or family dinner, Grand Plaza Hotels 
personalized catering services can treat you with delicious and enticing food and drinks 
at the venue of your choice. We ensure you that your event will be well organized by our 
professional and dedicated event team. 
  
For more information or to make a reservation please call 

+966 11 479 0444 or 
email: gulf@gphotels.com

+966 11 402 2211 or 
email: Dhabab@gphotels.com

+966 11 8801919 or 
e-mail: takhasosi@gphotels.com

خدمات تقدمي الطعام داخل 

وخارج املكان

حينمــا يكــون هنــاك اجتمــاع لغــرض العمــل أو اللقــاءات االجتماعيــة أو عشــاء عائلــي. يمكــن لفريــق فنــادق 
جرانــد بــازا المتخصــص مســعادتك فــي تنظيــم جميــع انــواع الحفــات فــي اى مــكان تختــاره. أن الحــدث 
الخــاص بــك ســينظم علــى أعلــى مســتوى مــن قبــل فريــق عمــل تــم اختيــارة  بعنايــة مــن بيــن مجموعــة مــن 

المحترفيــن والمتخصصيــن.

للمزيد من المعلومات أو الحجز برجاء االتصال على أو االرسال على البريد االلكتروني: 

( G.P Gulf Hotel)

( G.P Dhabab Hotel)

( G.P Takhasosi Hotel)

+966 11 479 0444 

+966 11 402 2211 

+966 11 880 1919 

gulf@gphotels.com

dhabab@gphotels.com

takhasosi@gphotels.com

( فندق جراند بالزا الخليج ) 

( فندق جراند بالزا الضباب ) 

( فندق جراند بالزا التخصصي ) 



meetIng & events

Grand Plaza hotel is the ultimate destination for meetings and special events. We can 
accommodate up to 200 people. We offer exclusive customized services, décor and 
facilities to suit the needs of both corporate and leisure guests. All meeting halls offer 
free Wi-Fi internet access and are equipped with the latest audiovisual technology. 

Customize your meeting or event with our comprehensive lunch, dinner or coffee break 
menus. Our professional chef and his team will help you to add flavor to your event and 
make it memorable. 

االجتماعات واألحداث

يســعى جرانــد بــازا الخليــج ليكــون المقصــد األهــم واألكثــر تميــزًا لاجتماعــات والمناســبات الخاصــة وتتســع 
200 شــخًصا و المجهــزة جيــدا بأعلــى درجــات التكنولوجيــا وأحــدث التقنيــات الســمعية والبصريــة و  إلــى 
خدمــة الــواي فــاي المجانيــة. التركيــز علــى االهتمــام بالتفاصيــل والمــكان غيــر التقليــدي يضمنــان أن تكــون 
كل مناســبة جديــرة بالماحظــة والتذكــر. ففريقنــا المحتــرف المــدرب جيــدًا يهتــم بــأن يجعــل كل مناســبة 

ناجحــة وال تنســى.
االعــداد الجتماعاتكــم أو حفاتكــم مــع تنــاول العشــاء أو الغــذاء أو االســتراحة لشــرب القهــوة. يســاعد 
الطاهــي المحتــرف وفريــق عملــه علــى إضافــة نكهــات مختلفــة للحــدث الــذي تقيمــه ويجعلــه حدثا ال ينســى. 

  
لمزيد من المعلومات أو إلجراء الحجز يرجى االتصال على  

أو البريد اإللكتروني: 

For more information or to make a reservation please call 

+966 11 479 0444 or email: gulf@gphotels.com

+966 11 402 2211 or email: Dhabab@gphotels.com

+966 11 8801919 or e-mail: takhasosi@gphotels.com

( G.P Gulf Hotel)

( G.P Dhabab Hotel)

( G.P Takhasosi Hotel)

+966 11 479 0444 

+966 11 402 2211 

+966 11 880 1919 

gulf@gphotels.com

dhabab@gphotels.com

takhasosi@gphotels.com

( فندق جراند بالزا الخليج ) 

( فندق جراند بالزا الضباب ) 

( فندق جراند بالزا التخصصي ) 



reCreatIon and FItness

The recreational services at the Grand Plaza Hotels tell the story of rejuvenation and self-
pampering. As part of our commitment to help our guests maintain a healthy lifestyle 
as they move from place to place, the Grand Plaza Gulf Hotel offers a range of fitness 
equipment and premium trainers to provide a state-of-the-art health center for men.

Our health Club and leisure facilities include: 

 » Gym
 » SPA
 » Sauna and Steam Room
 » Jacuzzi

الترفيه واللياقة البدنية

تحكي الخدمات الترفيهية في فنادق جراند بازا قصة فى فن االسترخاء وتدليل النفس.
فــي إطــار التزامنــا بمســاعدة ضيوفنــا علــى الحفــاظ علــى أســلوب حيــاة صحــي وهــم ينتقلــون مــن مــكان إلــى 
آخــر، يضــم فنــادق جرانــد بــازا مجموعــة مــن أجهــزة اللياقــة البدنيــة و المدربيــن المتميزيــن لتوفــر فــي آن 

واحــد مركــز صحــي علــى أحــدث طــراز للرجــال. 

النادي الرياضي «
المركز الصحي «
غرف السونا والبخار  «

جاكوزي «
غرف تدليك «
أحواض سباحة  «

 » Massage Rooms    
 » Swimming Pool





we listen ....

grand plaza hotel ) Gulf (

Grand Plaza Hotel, 3734 Prince Faisal, Ibn Turki St, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Ewaahotels.com

T: +966 11 479 0444, E: gulf@gphotels.com

grand plaza hotel ) Takhasosi (

Grand Plaza Hotel, Ma’athar District ( North), Al Takhasosi St 11564, 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

T: +966 11 880 1919, E: takhasosi@gphotels.com

grand plaza hotel ) Dhabab (

Grand Plaza Hotel, Prince Faisal Ibn Turki Ibn Abdul Aziz, Al Murabba 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

T: +966 11 402 2211, E: dhabab@gphotels.com


