جراند حياة الدوحة

بحيرة اخلليج الغربي ص.ب 24010
الدوحة  -قطر
هاتف +974 44481234 :
فاكس+974 44481235 :
بريد إلكتروني doha.grand@hyatt.com :
اإلقامة

املطاعم

•يتضمن فندق جراند حياة الدوحة  249غرفة و جناح مبا فيها  17أجنحة جراند8 ،
أجنحة تنفيذية جراند 10 ،أجنحة مرقاب ،جناحني رئاسيني و جناحني ملكيني
•تتراوح مساحة الغرف ما بني  40و  205متر مربع
•كل الغرف حتتوي على شرفات و أغلبيتها مطلة على البحر

يوفر فندق جراند حياة الدوحة خيارات فاخرة من املأكوالت من خالل أربعة مطاعم
و ردهتني واسعتني بحيث ميكن للضيوف التلذذ مبختلف أنواع املشروبات.
•مطعم ذا جريل و الذي يفتح أبوابه طوال اليوم ،متخصص في تقدمي أشهى
وأطيب شرائح اللحم واملأكوالت البحرية باإلضافة إلى قائمة غنية باألطباق
احمللية و العاملية.
•إيسان ،املطعم األبرز بالفندق و الذي يقدم أشهى األطباق التايالندية املعدة
ضرَت مخصصا ً من أمهر الطهاة
في أجواء تايالند القدمية حيث املأكوالت ُح ِّ
التايالنديني.
•مطعم روكا ذو التصميم اجلميل و األنيق يقدم جتربة طعام إستثنائية متزج بني
أفضل ما لدى املطبخ املتوسطي و اإلطاللة الرائعة على حوض السباحة.
•املها نقطة اإللتقاء بالفندق ،يقع في وسط البهو بالقرب من نافذة زجاجية
متتد على طول  17مترا ً من األرض إلى السقف و محاط مبناظر خالبة حيث
ميكن للزوار اإلسترخاء و اإلستمتاع بشاي ساخن أو قهوة الصباح.
•بيسكوتي كافيه ،املكان األمثل للمأكوالت اإليطالية التقليدية املصنوعة
من أجود املكونات واملنتجات في جو مريح وعصري مميز ،إلى جانب مجموعة
متنوعة من ألذ املشروبات و العصائر التي تكمل التشكيلة املميزة من
احللويات املبتكرة واجليالتو اإليطالي املصنوع محليا ً.
•ديونز الردهة الكالسيكية و املكان املثالي لإلسترخاء بعد يوم متعب يقدم
أفضل أنواع النبيذ القدمي واجلديد في العالم كما توجد أنواع فاخرة من
السيجار ذات اجلودة العالية في غرفة الترطيب اجملهزة.

املرافق الترفيهية
•شاطئ خاص ميتد على  400متر من الرمال البيضاء الساحرة
•برك سباحة خارجية
•منتجع “جولة” الصحي ،يتضمن أقسام مخصصة للنساء و أخرى للرجال حتتوي
على  12أجنحة فاخرة للعالجات 6 :أجنحة للنساء 4 ،أجنحة للرجال و جناحني
لألزواج.
•نادي رياضي مز ّود بأحدث األجهزة املتكاملة
•غرف البخار ،غرف الساونا ،غرف اإلسترخاء و اجلاكوزي
• 25متر حوض سباحة داخلي

املساكن
يوفر جراند حياة الدوحة مجمع سكني فخم وفقا لإلحتياجات و هي مجاورة للفندق:
• 9مساكن مكونة من أربع غرف نوم حتتوي على  3طوابق و مطلة على الشاطئ.
• 10مساكن مكونة من أربع غرف نوم حتتوي على  3طوابق وغرفة للخادمة.
• 40مسكن مكونة من ثالث غرف نوم مع مطبخ مجهز بالكامل وغرفة للخادمة.
• 32مسكن مكونة من غرفتني مع مطبخ مجهز بشكل كامل.

•باإلضافة إلى تنظيم قطر لفعاليات
عاملية معروفة كدورة «قطر ماسترز
للجولف» و بطولة «قطر للجراند پري»،
هناك العديد من األنشطة اخلارجية
الفريدة من نوعها املُتاحة في الدوحة
مبا في ذلك رحالت السفاري ،الصيد في
أعماق البحار ،جميع الرياضات املائية،
ملعب للجولف ،الفروسية والصيد
بالصقور .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة
موقع www.qatartourism.gov.qa
أو www.qatarinfo.net

معلومات للزوار
•اللغة  :عربي و إجنليزي
•الكهرباء  ٪ 6 + 240V :مع وتيرة 50
هرتز
•العملة الرسمية  :الريال القطري
•املناخ  :تتراوح درجات احلرارة بني 20-13
درجة مئوية في يناير و  40-30درجة
مئوية في يوليو

•مساعد مدير  /استعالمات على مدار األربع والعشرون ساعة
•خدمة اإلستقبال والنقل من املطار إلى الفندق
•خدمات إيداع بخزائن الفندق
•خدمة صرف العمالت
•خدمة مصرفية  24ساعة من خالل الصراف اآللي
•خدمة الغرف على مدار  24ساعة
•مركز خدمات رجال أعمال
•مغسلة وتنظيف جاف.
•توفير جليسة أطفال عند الطلب
•خدمة اإلنترنت الالسلكي
•خدمة تنظيف الغرف
•خدمة ّ
صف السيارات
•محالت جتارية

•التأشيرات  :ميكن ترتيبها مسبقا من
ِق َبل الفندق خالل احلجز أو يتم احلصول
عليها مباشرة في املطار عند الوصول.
يرجى اإلستعالم من بلدك للحصول
على تأشيرة من القنصلية القطرية.

مشروع لؤلؤة قطر

اخلليج

املوقع
الكورنيش

•يبعد مطار الدوحة الدولي  25دقيقة
( 20كم) عن الفندق.
•املركز املالي و مجمع السيتي سنتر
التجاري يبعدان فقط  10دقائق عن
الفندق (10كم) بالسيارة.

املركز املالي
مركز قطر الدولي
للمعارض

خريطة املوقع
•يقع فندق جراند حياة الدوحة على
موقع من املواقع الساحرة مباشر ًة على
الشاطئ يُطلق عليها بحيرة اخلليج
الغربي ,وهو على بعد دقائق من املدينة
املالية  -املركز التجاري  -و بعض من
األماكن التاريخية والثقافية ومطار
الدوحة الدولي.

جراند حياة الدوحة
مشروع القرية الثقافية
(حتت اإلنشاء)

الجون بالزا

شارع لوسيل
شارع عنيزة

مناطق اجلذب السياحي

خدمات إضافية

مركز شف ّلح

بحيرة اخلليج الغربي

املدينة التعليمية

نادي الدوحة للجولف

