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وجهات فيرمونت
هناك أكثر من ٧٠ فندق لفيرمونت - وكلها معالم مميزة في أماكنها على 

مستوى العالم- تتميز بالهندسة المعمارية المذهلة والمرافق الفاخرة. 
عند إقامتك معنا، تأكد من حصولك على تجربة فريدة من نوعها، اللمسات 

األصيلة والخدمة الشخصية التي تربطك بالروح الحقيقية لوجهتك.
إكتشف تجربتك الشخصية في وجهاتنا المثيرة في جميع أنحاء العالم.

أذربيجان
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برمودا
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المكسيك 
موناكو 

المغرب 
الفلبين 
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ف: ٩٦٦١٢٥٧١٧٦٦٦+
Makkah@fairmont.com
Fairmont.com/makkah

 
 

 

فندق ساعة مكة 

فيرمونت



ردهة الفندق الرئيســية

 
 

مطعم آجا االسيوي

جناح جونيــور مطل على الكعبة

قاعة الجوار

غرفــة االجتماعات التنفيذية

تعتبر زيارة مكة المكرمة حلم العمر 
لماليين المسلمين لكونها قلب العالم 

اإلسالمي وقبلة للحج والعمرة. كما تعطي 
إحساس متجدد بالسالم والسمو 

الروحاني يأتي مع مناسك كل عمرة. 
يعد فندق ساعة مكة فيرمونت بمثابة منارة 

لجميع زوار المدينة المباركة، إن فندق 
فيرمونت واحد من أكثر المباني إرتفاعًا في 

العالم، ويوفر إطالالت بانورامية ال مثيل 
لها للبلد األمين ويتميز بالموقع األقرب إلى 

الحرم المكي الشريف. 
وبإعتباركم من ضيوفنا المميزين، سوف 

تستمتعون بإقامة مليئة بالتفاصيل، 
وسائل راحة رائعة ومأكوالت متنوعة، كل 

ذلك يأتيكم بباقة من تقاليد الضيافة 
العربية الثرية التي ال مثيل لها.

إختبر 
أفضل 

ما في مكة

مطعم آجا االسيوي

جناح جونيــور مطل على الكعبة

قاعة الجوار

غرفــة االجتماعات التنفيذية
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اختيار غرفتكم  الخاصة
إستمتعو بتصميم أنيق و وسائل راحة استثنائية 

وإطالالت حصرية من غرفنا البالغ عددها ١,٦١٨ خالل 
فترة إقامتكم لدينا.

اختيار الغرف واألجنحة
• غرفة فيرمونت، غرفة ديلوكس، غرفة سيغنتشر

• جناح جونيور، جناح سيغنتشر
• غرفة فيرمونت الذهبية، جناح فيرمونت الذهبي    

    التنفيذي, جناح فيرمونت الذهبي الدبلوماسي، 
    جناح فيرمونت سيغنتشر الذهبي

• غرفة استوديو، جناح سكني، جناح شقة، 
    جناح دوبلكس

• جناح ملكي، جناح ملكي مميز، جناح رئاسي، 
   جناح رئاسي مميز

بعض من المميزات الفريدة لدينا
• عنوان للفخامة في واحد من أكثر المباني إرتفاعًا في 

    العالم، تتوجه ساعة مكة على ارتفاع ١,٩٧٢ قدم 
    (٦٠٠ متر) مع وجود المرصد القمري لإلستطالع.

• مجرد خطوات من الكعبة المشرفة و المسجد الحرام.
• في قلب مركز أبراج البيت التجاري، الذي يضم 
    مجموعة واسعة من الماركات العالمية والفاخرة

• تم إعتباره واحد من أفضل ١٠ فنادق في المملكة 
    العربية السعودية للعائالت في جوائز اختيار             

    المسافرين ( تريب ادفيزور) ٢٠١٧

فيرمونت الذهبي
مرحبا بكم في عالم فيرمونت الذهبي المميز، تجربة 

فندقية إلسلوب حياة فريد، امتيازات متفردة من نوعها 
وخدمة متميزة على أعلى مستوى. 

يتعهد فريق العمل في صالة فيرمونت الذهبية الخاصة 
بتلبية جميع احتياجاتكم: ترتيب حجوزات العشاء 

والمواصالت وأية طلبات أخرى تريدونها. يمكنكم 
اإلسترخاء في (الصالون الذهبي) واالستمتاع بوجبة 

إفطار كونتيننتال مجانية وشاي مابعد الظهيره إضافة 
إلى المقبالت المسائية.

اســتعادة حيوية الجسم
بعــد قضــاء يومكم في استكشــاف معالم المدينة 

المتعــددة أو عبــور التالل الصخرية لجبــل الرحمة وجبل 
النــور، يمكنكم االســترخاء في النــوادي الصحية للرجال 

أو الســيدات مع العديد من برامج تدليك الجســم، 
كونــوا علــى يقين بحصولكم علــى الرعاية التي 

ســتجعلكم تشــعرون بالتجدد واإلنتعاش.

إقامتك! إقامة صحية
تعتبر مراكز اللياقة للرجال والسيدات لدينا مالذًا للصحة 

واالسترخاء وتوازن الجسد، مع مجموعة من أجهزة 
اللياقة والقوة وتدريبات أجزاء الجسم، إضافة إلى غرف 

البخار والساونا والجاكوزي.
يوفر فندق ساعة مكة فيرمونت المالبس و االحذية 

الرياضية عند الطلب. 
تتوفر هذه الخدمة لجميع أعضاء نادي فيرمونت 

بريزيدنت.

طعام مع رفاهية
توفر مطاعمنا الَعشرة -باإلضافة إلى خدمة الطعام في 

الغرفة على مدار ٢٤ ساعة - مجموعة شهية من 
المأكوالت الشرقية والعالمية لتصلك حتى طاولة 

الطعام في غرفتك مباشرة.
أطياف

تناول الطعام طوال اليوم مع قائمة طعام متنوعة 
لمأكوالت من الشرق األوسط وآسيا وشمال أفريقيا 

والبحر األبيض المتوسط.
لذات

المطبخ التركي مع لفائف لحم الضأن المستوحاة من 
أجواء البلدان الواقعة على طريق الحرير و حلوى الزيتون 

باالضافة الى جميع الماكوالت التركية الشهية.
الديرة

أول مطعم سعودي خمس نجوم في مكة المكرمة، 
مع إطالالت بانورامية في جو فخم للغاية على ارتفاع 

٢٥٠ متر.
مزيدار

بوفيه هندي ال مثيل له، ويضم ركن جذاب إلعداد 
التندوري الذي ال يقاوم في أجواء أنيقة.

ذا غريل
مطعم ستيك هاوس راقي يقدم شرائح لحم بجودة 

عالمية.
آجا

مطعم آسيوي يقدم النودلز الطازجة، و ديم سام، 
والحساء واألرز المقلي.

الدار
بوفيه لبناني على طراز البوتيك مع قسم خاص إلعداد 

للشاورما وطاولة للمزات الباردة.
مركاز

مقهى بطراز "الشارع الجانبي" مع أنواع القهوة الرائعة 
من جميع أنحاء العالم.

مذاق كافيه
ينتظرك في هذه الصالة الفخمة تشكيلة كبيرة من 
القهوة والشاي ، يعدها لكم النادل الخاص بالقهوة 

والشاي لدينا .
مذاق إكسبريس

وجبات مجهزة مسبقًا للطلبات الخارجية.

اإلجتماعــات، حفالت الزفاف والمناســبات االجتماعية
قاعــات المناســبات لدينــا تتميز برحابة المســاحة التي تبلغ 
مــا يقــرب مــن ٣٥,٠٠٠ قدم مربــع (٣,٢٠٠ متر مربع) - بما 

فــي ذلــك قاعة "الجوار" المبهرة - ســوف تجد المكان 
المثالي لكل مناســباتكم ســواء مؤتمرات أو حفالت 
الزفــاف، لدينــا فريق متخصص مــن المحترفين في 

مجــال الفعاليــات بمــا يمّكنكم من تنفيــذ الفعالية الخاصة 
بكم بالشــكل الذي يرضــي تطلعاتكم


