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الموقع
دبي   مدينة  قلب  في 

فئة  من  الفاخرة  الفندقية  الوجهة  الُغرير’،  أوتيل  ‘سويس  يقع 
عمرانية  هندسات  وسط  بدبي  ديرة  منطقة  في  نجوم،  الخمس 

قلب  في  الُغرير‘  أوتيل  ’سويس  يقع  آسرة.  وتصاميم  مذهلة 
ويتصل  ديرة،  منطقة  في  المزدهرة  والترفيه  األعمال  منطقة 
ويمتاز  الُغرير‘.  ليفنج  أوتيل  و’سويس  للتسوق  الغرير  بمركز 
الترفيهية  والوجهات  الرئيسية  السياحية  المعالم  من  بقربه 

بالسيارة  دقائق   10 مسافة  سوى  تفصله  ال  إذ  المدينة،  وخدمات 
دبي. مترو  محطة  عن  معدودة  ودقائق  الدولي  دبي  مطار  عن 

غرف الضيوف  
وفسيحة  عصرية  غرف 

منها  كل  تجهيز  تم  فاخر،  وجناح  غرفة   428 الُغرير‘  أوتيل  ’سويس  يحتضن 
وهاتف  المجانية  الالسلكي  اإلنترنت  خدمة  مع  عصري،  وأثاث  فاخرة  بمرافق 

باقة  يعرض  تلفاز  جانب  إلى  الصوتي  والبريد  المباشر  الدولي  االتصال  بخدمة  مزود 
مجانًا  القهوة  بمذاق  التلذذ  للضيوف  ويمكن  الفضائية.   المحطات  من  متنوعة 

المحلية  الصحف  قراءة  مع  شهية  أنواع  ثالثة  تحضر  التي  ’نسبريسو‘  آلة  مع  
من  النزالء  لمقتنيات  آمنًا  تخزينًا  الغرفة  خزنة  تضمن  كما  أيضًا.  مجانًا  اليومية 

القّيمة. المقتنيات  من  وغيرها  ونقود  مجوهرات 

المطاعم وردهات االستراحة:   
شهية وأطباق  مذهلة  أجواء 

إلى  مميزة  رحلة  في  باصطحابهم  ضيوفه  الُغرير‘  أوتيل  ’سويس  فندق  َيِعد 
واسعة  تشكيلة  لتقديم  مخصصة  وجهات  ثالث  مع  الشهي  المذاق  عالم 

يحلو  ما  تناول  للضيوف  يتسنى  حيث  والمشروبات،  المأكوالت  أطيب  من 
مدار  على  الغرفة  داخل  الطعام  تناول  خدمة  مع  المريحة  غرفهم   ضمن  لهم 

خدمة  ضمن  العالمية  األطباق  من  واسعة  باقة  ‘ليوان’  مطعم  يقدم  الساعة.  
الطعام  قائمة  عروض  عن  فضاًل  والغداء،  الفطور  لوجبات  المخصصة  البوفيه 

أشهى  لتجربة  مميزًا  مكانًا  الخارجي  التراس  يوفر  بينما  الطلب،  حسب  المعدة 
مجموعة  يقدم  المميز  اإليراني  مطعمنا  شايان،  الطلق.  الهواء  في  المأكوالت 

المريحة  ياسمين  صالة  تقدم  وأنيقة.  مريحة  أجواء  في  تقدم  األصيلة  األطباق  من 
الخفيفة. والوجبات  والقهوة  بالشاي  لالستمتاع  مثالًيا  مكاًنا 



مؤتمرات، اجتماعات، فعاليات  
الجميع واحتياجات  رغبات  تلبي  خدمات 

الست  االجتماعات  وقاعات  االحتفاالت  قاعة  تتميز 
حيث  والمؤتمرات،  االجتماعات  إبرام  تتيح  رحبة  بمساحات 

خبراء  من  المؤلف  وطاقمها  الحديثة  بتجهيزاتها  تمتاز 
المهنية. الفعاليات  تنظيم  على  مؤهلين 

المرافق والخدمات  
وموثوقة   مثالية  خدمات 

على  السياح  أو  األعمال  رّواد  من  الضيوف  راحة  الُغرير‘  أوتيل  ’سويس  فندق  يضع 
احتياجاتهم  لتلبية  المخصصة  المرافق  من  متكاملة  باقة  يقدم  إذ  أولوياته،  قائمة 
الخدمة  معايير  أعلى  لتطبيق  مهنيًا  والمؤهل  اللغات  متعدد  فريقه  مع  المتعددة 

 . قة مو لمر ا

موظفون  عليها  يشرف  التي  االتصال  تقنيات  بأحدث  الحديث  األعمال  مركز  تجهيز  تم 
أداء  على  األعمال  ورواد  التنفيذيين  المدراء  مساعدة  في  مهمتهم  تكمن  متمرسون 
تتوفر  كما  الفندق.   في  إقامتهم  خالل  الزاخم  جدولهم  وتنظيم  اليومية  وظائفهم 

المالبس  غسيل  وخدمة  ليموزين  سيارات  تأجير  خدمة  أبرزها  أخرى  قّيمة  خدمات 
العمالت. وصرف  الجاف  والتنظيف 

مع  سهولة  بكل  سياراتهم  صف  والضيوف  النزالء  يضمن  ذلك،  على  وعالوة 
السيارات.   صف  وخدمة  لذلك  المخصصة  الواسعة  المساحات 

المنتجع الصحي والرياضي  
المستويات أرقى  وفق  ومصممة  فاخرة  مرافق 

نشاط  واستعادة  والراحة  لإلسترخاء  مثاليًا  مالذًا  والرياضي  الصحي  المنتجع  يعد 
مذهلة  فرصة  ضيوفه  يدي  بين  الصحي  المنتجع  يضع  حيث  الجسم،  وحيوية 

بالمشاغل،  الحافلة  حياتهم  ضغوطات  عن  بعيدًا  والهدوء  والطاقة  التوازن  الستعادة 
المنتجع  يوفره  وما  حدى،  على  كل  والسيدات  للرجال  مخصصة  غرف   8 بفضل  وذلك 

المعالجين  من  مؤهل  وفريق  اإلسترخاء،  وردهة  والجاكوزي  والساونا  البخار  من 
شعورًا  النفس  في  تبعث  تجربة  لضيوفه  الصحي  المنتجع  يضمن  حيث  المختصين، 

مجموعة  كامل  بشكل  المجهز  الرياضي  النادي  يحتضن  بينما  والهدوء.  بالراحة 
مدربون  يشرف  كما  للضيوف،  البدنية  الياقة  على  تحافظ  التي  المعدات  من  واسعة 

يرغب  من  أما  منتظم.  تمارين  بجدول  بااللتزام  الراغبين  جميع  على  مختصون 
حوض  إلى  التوجه  يمكنه  بالنشاط،  المفعمة  السريعة  الحركة  تمارين  بممارسة 

اإلسكواتش.  أو  التنس  ملعب  أو  السباحة 



CAPACITY CHART

BOARD ROOMS

BALLROOM

MEETING ROOMS AREA  
M2 L W H DINING THEATRE CLASS 

ROOM
BOARD 
ROOM U-SHAPE RECEPTION CABARET 

STYLE

Al Khor Ballroom A 164 12.3 13.3 6 100 120 60 35 35 120 64

Al Khor Ballroom B 164 12.3 13.3 6 100 120 60 35 35 120 64

Al Khor Ballroom A + B 327 24.6 13.3 6 250 300 150 90 90 300 144

Murjan 1 105 10 10.5 4 60 70 40 25 25 70 36

Murjan 2 92.4 8.8 10.5 4 60 70 40 25 25 70 36

Murjan 1 + 2 180 18.8 10.5 4 120 140 90 50 50 140 72

Murjan 3 90 8.5 10.5 4 50 60 35 24 24 50 30

Murjan 4 86 8.2 10.5 4 50 60 30 24 24 50 30

Murjan 5 43 9 5 4 FIXED TABLE 12 FIXED TABLE

Murjan 6 76 14.5 5.5 4 FIXED TABLE 25 FIXED TABLE

Meeting Room or Ballroom

Restrooms

Disabled Restrooms

Prayer Room

Food & Beverage Outlet

Emergency Exit

Stairway

Window

Moveable Partition

LEGEND
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