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Location
Situated across Bahrain International Airport and boasts 
magnificent views of sprawling lagoons. It takes less than 15 
min. drive from Manama’s business centre and is ideal for both, 
business and leisure.

Rimal Spa and The Health Club
Featuring free form 576 m2 infinity-edge pool, where one
can unwind with a refreshing swim or relax on soft sunbeds.
Our spacious, air-conditioned gyms are fully equipped with
latest equipments, offers endurance and cardiovascular
machines, complemented by free weights and  
stretching zones.

For extra pampering, experience the Rimal Spa journey, a
European spa with an Arab influence, providing result driven
treatments – exclusively available in the region for our guests.

Perfection is our passion and Swiss hospitality our heritage.
Mövenpick Meetings & Events offers professional event
management of highest quality standards, creative cuisines
and qualified, friendly service. We create ideal conditions
for your meetings, banquets or weddings with tailor-made
individual solutions.

For last minute requests, our dedicated Meetings & Events 
Concierge is ready to cater, ensuring your event runs  
smoothly - enabling you to focus your full attention on  
your guests.

To know more about Mövenpick Meetings & Events,  
please visit: www.movenpick-hotels.com

الكمال هو شغفنا والضيافة السويسرية هي تراثنا. إن القسم المختص 
باالجتماعات والحفالت يتباهى بتقديم أعلى معايير الجودة، باإلضافة 

إلى اإلبداع والشغف في حقل الطهي وفن الطبخ، ناهيكم عن الخدمات 
الودية الرفيعة. حيث نركز اهتمامنا على خلق الظروف المثالية لتحويل 

جميع مناسباتكم مثل االجتماعات، المأدبات وحفالت الزفاف إلى أوقات 
مميزة، تتماشى بالكامل مع متطلباتكم الخاصة.

ويقوم الكونسيرج المسؤول في القسم المختص باالجتماعات 
والحفالت باالهتمام بشتى التفاصيل من أجل سير األمور بطريقة سلسة 

وفعالة، مما يتيح لكم فرصة التركيز بالكامل على ضيوفكم.

لمعرفة المزيد عن قسم االجتماعات والحفالت، الرجاء زيارة موقعنا 
www.mevenpick-hotels.com اإللكتروني

الموقع
يقع في الجهة المقابلة لمطار البحرين الدولي بإطاللة فريدة على امتداد 

البحيرة. كما أنه ال يبعد سوى 15 دقيقة بالسيارة عن مركز األعمال وسط 
مدينة المنامة، وهو المكان األمثل للترفيه واألعمال على حد سواء.

منتجع رمال الصحي والنادي الرياضي
نتفرد بحوض السباحة ذي الحواف الالمتناهية، والذي يمتد على مساحة

تبلغ 576 متر مربع، الذي يعد المكان المثالي للتمتع بالمياه الدافئة أو
االسترخاء تحت أشعة الشمس. كما تمتاز صاالتنا الرياضية الفسيحة 

بتكييفها و تجهيزاتها الحديثة من المعدات الرياضية، إذ تقدم أحدث 
األجهزة الخاصة بالقلب واألوعية الدموية، باإلضافة إلى قسم األثقال 

الحرة والستريتشينغ. 

ولتنعم بالمزيد من الدالل ال بد من اختبار منتجع رمال الصحي األوروبي 
ذو التأثير العربي حيث يستمتع ضيوفنا بنتائج العالجات المتوفرة حصرًيا 

لدينا في المنطقة.
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Gulf Air

Beit Siyadi

Al Hidd Highway
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Bahrain International Airport

Airport Avenue
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اكتشف

explore
 
At the Mövenpick Hotel, Bahrain, contemporary architecture and interiors coupled with latest ideal facilities and services, perfectly 
blend with Arabian traditions – plus, a touch of Swiss hospitality makes all the difference.

Conferences and Banquets 
The Al Murjan Ballroom and 4 other meeting rooms
are fully-equipped with latest technology, including WiFi,
laptops, video conferencing and secretarial services  
upon request.

 Dining and Entertainment 
 
The Mövenpick Hotel Bahrain’s 4 dining options offer
international cuisines from around the world. Silk’s 
Restaurant, with its show kitchen, serves Asian, Middle
Eastern and Continental cuisines. The newly opened Xenia Bar 
and Lounge, a trendy nightspot, hosts live music from Sunday 
to Friday. The Gallery Lobby Lounge serves breakfast, lunch,
afternoon tea, snacks and refreshments. Palms Bar and
Cafe poolside bar serve light snacks, Mövenpick ice creams
and desserts – plus there’s 24-hour Room Service. 

 Rooms and Emenities 
 
106 lavishly furnished guest rooms, including 10 suites, 80
non-smoking rooms, 15 smoking rooms and one room for
the differently abled. Comfortable Deluxe and Superior  
rooms, elegant Executive Suites – there’s something special to 
suit every taste. Amenities include individual air-conditioning
controls, interactive digital TV/radio, IDD phone, voicemail,
light dimmers, high-speed WiFi, plus other necessities and
luxuries guests require. Wheelchair accessibility is available
on request. Other facilities include scheduled coach service,
limousine and taxi service, valet parking, salon and kiosk.

المؤتمرات والحفالت
تتميز قاعة المرجان لالحتفاالت، وقاعات االجتماعات األربعة األخرى

بتجهيزاتها الكاملة ألحدث وسائل التكنولوجيا، والتي تتضمن
خدمة اإلنترنت الالسلكي عالي السرعة، أجهزة الكمبيوتر المحمول،

إضافة إلى توفر خدمة عرض الفيديو وخدمات سكرتارية عند الطلب.

المطاعم والترفيه
يضم فندق موڤنبيك البحرين أربعة مطاعم، مطعم سيلك ذو المطبخ 

المفتوح، والذي يقدم أشهى األطباق اآلسيوية والشرق أوسطية 
واألوروبية. وزينيا بار، المطعم العالمي الليلي الذي يقدم أطباقه على 
نغمات الموسيقى الحية من األحد إلى الجمعة. وهنالك أيضًا مطعم 

غاليري لوبي لونج، الذي يقدم وجبات الفطور والغداء، شاي وقت 
الظهيرة، وجبات خفيفة، مقبالت ومرطبات. وأخيرًا، يقدم كافيه بالمز، 

الذي يقع قرب حوض السباحة وجبات خفيفة في المساء، آيس كريم 
وحلويات موڤنبيك، باإلضافة إلى خدمة الغرف على مدى 24 ساعة.

الغرف ووسائل الراحة
106 غرف فخمة منها 10 أجنحة، 80 غرفة لغير المدخنين و15 غرفة 

للمدخنين وغرفة واحدة لذوي االحتياجات الخاصة. تعد اإلقامة في فندق 
موڤنبيك تجربة فريدة من نوعها تتمثل في الغرف المريحة الفخمة 

والتي صممت على أعلى المستويات واألجنحة الفاخرة لرجال األعمال 
والشخصيات الهامة، باإلضافة لألجنحة الدبلوماسية الخاصة وأجنحة 

السفراء الكبرى، فهناك ما يرضي جميع األذواق بكل تأكيد. ويوجد العديد 
من وسائل الراحة األخرى منها جهاز تحكم منفصل لوحدة التكييف، 

جهاز تلفزيون/ راديو رقمي، هاتف IDD، بريد صوتي، ميزة التحكم في 
درجة اإلضاءة، مجفف شعر، ميني بار، خزنة بحجم الكمبيوتر المحمول، 

مصابيح لتجنب اإلزعاج، وصلة السلكية لالنترنت بسرعة 10/30 ميجابايت 
مع نقاط لربط جهاز المحمول في كل الغرف ومدخل للكراسي المتحركة 

عند الطلب. باإلضافة إلى خدمة الجدول السياحي، خدمة الليموزين 
والتاكسي، خدمة مواقف السيارات، تصفيف الشعر والكيوسك.
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1 Main Pre-function   240   12     20  4.5   -     -       -  -       -  400  -
Al Murjan Ballroom   460   33     13.95 4.7   150     300       -     500      300 800  250
Ballroom l    153   11     13.95 4.7   35     60       -  120      60  120  55
Ballroom ll    153   11     13.95 4.7   35     60       -  120      60  120  55
Ballroom lll    153   11     13.95 4.7   35     60       -   120      60  120  55
Tawash Meeting Room  55   7.4     7.3  2.4   25     25       14  66      50  60  35
Hairat Boardroom   38   7.9     4.9  3.3   -     -       12  -      -  -  -
Pearl Boardroom   25   7.2     3.5  2.4   -     -       8  -      -  -  -
Gawwas Boardroom  27   7.2     3.5  2.4   -     -       10  -      -  -  -

في فندق موڤنبيك البحرين، اجتمعت الهندسة المعمارية المتميزة وتصاميم الديكورات الداخلية المعاصرة مع مظاهر التكنولوجيا الحديثة ومرافق الراحة، 
وامتزجت بإحكام مع التقاليد العربية األصيلة. كل ذلك اجتمع مع لمسة الضيافة السويسرية التي أضفت على المكان تميزًا فريدًا.
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