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 أمانة العاصمة المقدسة  

 الموقرين     السادة االداره العامة للعالقات العامة و اإلعالم 

 

 الموقر       السيد عمر عبد العزيز العيسائي 

 

 .............السالم عليكم ورحمته هللا و بركاته

 

 هـ0341م 5102لعام عرض أسعار لقطاع الغرف  الموضوع

 

تتشرف إدارة فندق الدار البيضاء بأن تتقدم إلى سعادتكم بأجمل وأرق التحيات العطرة متمنين لسيادتكم 

أعاده هللا عليكم وعلينا  العام الجديددوام التوفيق ،  كما نتقدم بأرق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 

 .وعلى األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات
 

 مكة المكرمة –فندق الدار البيضاء 

 

يعتبر أحد فروع مجموعه الدار البيضاء في المملكة العربية السعودية  في منطقه مكة المكرمة  و 

خاصة  والعروض المقدمة يصنف كأحد فنادق الدرجة األولي و فيما يلي نبذه مختصره عن الفندق

  بمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة

 

مكة  بمنطقه العزيزية  أرقي األحياء السكنية القريبة من الحرم  –يقع فندق الدار البيضاء :الموقع 

المكي  الشريف يبعد دقائق عن المشاعر المقدسة بمني و مزدلفة و عرفات  كما يتميز بموقعه الفريد  

 .التجارية  الهامة و األسواق و المستشفيات  الكبرى بالقرب من المراكز
 

غرفه و جناح مجهزه بأحدث أسلوب فندقي مميز لخدمه النزالء   021يتكون الفندق من عدد  :الغرف 

 .بأطالله رائعة  علي المشاعر المقدسة
 

 العامأسعار قطاع الغرف خالل 

 السعر الخاص نوع الغرفة

 لاير  051 مفردة

  لاير 011 مزدوجة

 لاير  051 جناح
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 شهر رمضانأسعار قطاع الغرف خالل 

 

 

 : اإلضافيةالمميزات 
 

 األسعار السابقة صالحة على مدار العام ماعدا موسم الحج واألعياد الرسمية. 

 في شهر رمضان  للمجموعات التوصيل من و إلي الحرم علي مدار الصلوات 

 غادرة إلى الساعة الرابعة عصراً التسكين مبكراً و تمديد فترة الم 

  حسب االمكانيهالترفيع الي الغرف التنفيذيه للشخصيات الهامه 

 :و قاعات االحتفالت المطاعم 
المفروشة بأسلوب فندقي قي المميز للبوفيه و الطاوالت  فرد  مع التجهيز الفند 051يوجد بالفندق مطعم للرجال لعدد 

من خالل البوفيه المفتوح  لإلفطار و   لعالميةامتميز يناسب رغبه جميع النزالء و أذواقهم و يقدم أشهي المأكوالت 

الذي يقدم  الكوفي شوبعلي مدار الساعة  أيضاً  يوجد  خدمه للغرفيوجد بالفندق و.السحور كذلك مطعم و قاعه للنساء

 .المشروبات الساخنة  و الباردة و الوجبات الخفيفة 

 

 :بأحد قاعات الفندق على النحو التالي لالحتفاالت إنه لمن دواعي سرورنا أن نتشرف بتقديم عرض 

 .......تكريم –تخرج  –سابع  –أفراح ) للمناسبات  إمكانية القيام بحجوزات المجموعات الكبيرة بقاعات الفندق الداخلية

بطابع مذاق الدار البيضاء في خصوصية البوفيه والخدمة  الفندقية بحد أدنى  (  الياسمين – الندسمر –قاعة الفيروز )

 مع تنوع قوائم الطعام حسب رغبتكم بما يناسب ضيوفكم  .شخص 21أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السـعر نـوع الغرفة عـدد الليالي
 لاير 511 مفردة رمضان 01 – 0ليلة واحدة                        

 لاير 521 مزدوجة رمضان 01 – 0ليلة واحدة                        

 لاير  211 جناح رمضان 01 – 0ليلة واحدة                        

 لاير321 مفردة أو مزدوجة رمضان 41 – 51ليلة واحدة                      

 لاير3111 مفردة أو مزدوجة رمضان 41 – 51العشرة األواخر  كاملة     

 لاير  3211 (غرفه و صالة ) جناح  رمضان 41 – 51العشرة األواخر  كاملة     
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 عرض أسعار خاص جداً لحفل إفطار خالل شهر رمضان: ثانيا 
 

 السعر بعد الخصم السعر األساسي (بوفيه مفتوح ) نوع الخدمة 

 اإلفطــــــــــار
رسوم % 02+ لاير + 511

 الخدمة

 لاير شامل رسوم الخدمة 072

 والمشروبات الرمضانية 

 رسوم الخدمة% 02+ لاير 011 السحـــــــــور
 لاير شامل رسوم الخدمة72

 و المشروبات الرمضانية 

 

 (مصنع الدار البيضاء لإلمداد و التموين وخدمات المشاعر) :الحفالت الخارجية 
المجهزة بالمعدات الحديثة ألداره الحفالت و المناسبات الخاصة  طاقم متخصص بأسلوب فندقي وأسطول من الناقالت 

والخدمة الفندقية المميزة مع إمكانية القيام بالحفالت الخارجية للشركات ( طاوالت و كراسي)في أي مكان  بالفرش 

 .شخص011والمؤسسات بالمواقع المختارة من قبلهم بحد أدنى 

 

 (في موسمي الحج و العمرة :(الخدمات 
نساء / رجال ) حمامات عامه  –غرفه طبيب  –صالون حالقه -و مكاتب إداريه (  نساء / رجال ) وجد بالفندق مصلي ي

مطبخ  مخازن و مستودعات و خدمه المغسلة متوفرة بالفندق مع التنظيف بالبخار خالل األسبوع  و  –مجلس نسائي  -(

 4سيكل كما يوجد عدد  551/001التيار الكهربائي بالفندق  وخدمه.خدمه متميزة أيضاً في نفس اليوم لرجال األعمال

 .أفراد 01مصاعد بسعة  

 المعامالت المالية: ثالثا 

 اً يتم السداد نقد. 
 هذا وتقبلوا وافر التحية وخالص التقدير.هذا ونتمنى أن ينال عرضنا هذا قبول سيادتكم

  

 المدير العام 

 أحمد حلمي
 1215401111       
  

 
 

 
 


