
مكة
صباح يبدأ بالخدمة

السويسرية، روعة الضيافة، 
وإطالالت بانورامية 
للمدينة المقدسة

الموقع

في قلب المدينة المقدسة

مدخل مباشر وخاص للمسجد الحرام

خدمة سويسرية وضيافة عربية

تمتعــوا بإطــالالت بانوراميــة علــى تــراث المدينــة المقدســة مــن قلــب 
فندق سويس أوتيل المقام مكة.

جــودة  مــن  مزيــج  مــع  نوعهــا  مــن  فريــدة  ومرافــق  بتصميمــات 
الخدمة السويسرية وعراقة الضيافة العربية. 

يقــع فنــدق ســويس أوتيــل المقــام فــي مجمــع أبــراج البيــت الراقــي 
على بعد خطوات من أهم المعالم الدينية.

ــارع  ــى ش ــاص عل ــا الخ ــتخدامكم مدخلن ــد اس ــام عن ــوا االزدح تجنب
ابراهيم الخليل و المباشر للمسجد الحرام

مدعومــة  المميــزة  السويســرية  بخدمتنــا  ا¤ســتمتاع  يمكنكــم 
بمراســم الترحيــب وأصــول الضيافــة العربيــة منــذ لحظــة وصولكــم. 
فريــق الكونســيرچ الخــاص بنــا سيســعده تقديــم كل المســاعدة 
المتعلقــة برحالتكــم وخدمــات الحــج والعمــرة، لتتفرغــوا لÈســترخاء 

وا¤ستمتاع بتجربة فريدة.

غرف النزالء

إختبــروا شــعور وجودكــم فــي البيــت مــن لحظــة دخولكــم الــى احــد غرفنــا و اجنحتنــا 
الـ ١,٦٢٤ والتي تتميز بالمساحات الرحبة.

ــا  ــراوح م ــاحات تت ــترخاء  وبمس ــعور با¤س ــك ش ــة لتعطي ــرف وا«جنح ــم الغ ــم تصمي ت
بيــن ٣٢ إلــى ١٧٧ متر مربع بديكورات سويســرية حديثة. با¤ضافــة إلى أحدث التكنولوچيا 
الخاصــة بالغــرف، مكيفــات، أســرة مريحــة مــع إطــالالت مليئــة بالصفــاء علــى الكعبــة 

المشرفة والمسجد الحرام تمدكم بالطمأنينة وتدعوكم الي التأمل و السكينة.

مساحات رحبة بإطالالت مبهرة

سويس أوتيل المقام مكة
وقف الملك عبد العزيز – شارع إبراهيم الخليل – مكة – المملكة العربية السعودية

ت : ٠٠٩٦٦١٢٥٧١٧٧١١ – ف: ٠٠٩٦٦١٢٥٧٧٥٩٠٠
reservations.almaqam@swissotel.com  www.swissotel.com/almaqam-makkah



المميزات والخدمات

المطاعم

متعة المذاق والحواس

خدمات فندق سويس أوتيل المقام
• فندق ٥ نجوم بموقع متميز وسط مجمع أبراج البيت الراقي

• عدد ١,٦٢٤ غرفة و أجنحة  نزالء رائعة وحديثة 
• ٦٠ دقيقة وقت الوصول من مطار مدينة جدة 

• خدمة الليموزين للتوصيل 
• مطاعم ومقاهي فاخرة وراقية 

• خدمة إتصال با¤نترنت عالي السرعة  في كل مرافق 
   الفندق (رسوم اضافية)

• خدمة غسيل المالبس 
• كونتر خاص الستقبال طلبات الدخول و المغادرة العضاء 

   برنامج  سويس أوتيل سيركل 
• خدمة غرف ٢٤ ساعة 

• خدمة كونسيرچ ٢٤ ساعة 
• مدخالن خارجيان للفندق مع توفر مدخل مباشر للمسجد

   الحرام

إبــدأوا يومكــم بالقهــوة العربيــة الطازجــة وتمتعــوا برؤيــة مدينــة مكــة وإختمــوا اليــوم 
بوجبة في مطاعمنا الراقية.

يقــدم فريقنــا المحتــرف مــن الطهــاة تشــكيلة محليــة و عالميــة مــن االطبــاق التــي تشــارك 
الحواس وتلبي جميع ا«ذواق  .

تفضلــوا بتجربــة اطباقنــا المميزة في مطعــم  "الخيرات" الراقي الذي يتســع لعدد ٢,٧٠٠ ضيف 
فــي نفــس الوقــت،  وللمزيــد مــن االســترخاء يمكنكــم التوجــه إلــى صالــة شــاي "مشــارف" 
التــي تقــدم لكــم  العالميــة و  واالســتمتاع باختياركــم مــن قائمــة االطبــاق المحليــة و 

بإطاللة بانورامية على المدينة المقدسة.


