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 :كما يلي يسعدنا تقديم األسعار الخاصة لضيوفكم الكرام  

 

 

 سعر الغرفة املفردة السعر قبل اخلصم نوع الغرفة
 مع الفطور    

 سعر الغرفة املزدوجة
 مع الفطور    

 550 450 1350 غرفة عادية
 750 750 2500 جناح دبلوماسي
 1050 1050 3000 جناح امباسادور

 1350 1350 3500 جناح سيناتور
 1650 1650 4000 جناح رائسي
 8000 8000 15000 جناح ملكي

 

 .% قيمة الضريبة المضافه علي كل األسعار الموجودة 5سيتم إضافة    
 

شمل:وت 8201 ديسمبر 31صالحة لغاية  ر أعالهاسعأأل  

 رسوم الخدمة. •

 إنترنت مجاني داخل الغرف. •

 ألة لصنع القهوة والشاي, سلة فاكهة ومياه صحية داخل الغرف مجانا  •

 ساعة(   24مرافق نادي الصحي تستخدم من قبل الضيف مجانا للمقيمين بالفندق فقط )مفتوح  •

 بنود وشروط احلجز 
 جميع األسعار أعاله بالريال السعودي  •

 سيتم إحتساب قيمة الغرفة المحجوزة لليلة واحدة من مدة الحجز إذا لم يتم ألغاء الحجز بموعد أقصاه يوم قبل موعد الدخول •

 الرجاء التاكيد بإرسال خطاب رسمي موضحا فيه ما ستقومون بتغطيته من خدمات للضيوف  •

 أيضا    عصرا لثهالثالثة عصرا, وموعد المغادرة في تمام الساعة الثا موعد إشغال الغرفة تمام الساعة •
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 المكان األنسب لكم •
 

فندق هوليدي إن الرياض الميدان باسلوب عصري يجمع بين االصالة واالبداع ليقدم العديد من سبل الراحة والرفاهية صمم 

بالتفاصيل وإصرارعلى تحقيق التميز الذي جعل من الفندق االختيار وخدمات شخصية ال تقبل المنافسة, كما تشعر بإهتمام فريد 

 األول لرجال االعمال والعائالت.

 

بانتهاوس " فريد من  –باإلضافة إلى " جناح ملكي  أمبسادور , سيناتور ورئاسي  مختلفة  وأجنحة( غرفة 290يضم الفندق )

 الراحة والرفاهية.ويوفر أرقى وسائل  متر مربع  550نوعه تفوق مساحتة  

 

كافة الغرف مجهزة بخدمة االنترنت فائقة السرعة السلكية واالسلكية , شاشة تلفزيون , تكيف مركزي , ثالجة صغيرة وصندوق 

 أمانات مع قهوة وشاي بالغرف مجاناً , جاكوزي .

 

 موقع الفندق •

  
حاذاة جانبي طريق الملك فهد وشارع العليا مالرياض وبينفرد فندق هوليدي إن الرياض الميدان بموقع متميز في قلب العاصمة 

العام مع تقاطع خريص ويطل على ميدان القاهرة ,  يقابله مجلس الغرف السعودية , مما يجعله االقرب من الشركات الدولية 

دقيقة من مطار  35 والوزارات والدوائر الحكومية والمستشفيات والمراكز التجارية واالعمال ومراكز التسوق , كما يبعد فقط

 دقائق عن مدينة الملك عبدهللا المالية والحي الديبلوماسي . 10دقيقة عن مركز معارض الرياض و 20الملك خالد الدولي و

 

 مـاعــــطـــالم •

 
 األجواء  ت واألطباق العالمية بصحبة تم إختيار المطعم بموقعه الفريد في أتريوم الفندق لتتمتع بألذ المأكوال    مطعم أوايسيس

 الرائعة والديكورات األنيقة ومستوى الخدمة المتميز .                            

                                    

 . س ر125السعر  إبدأ يومك بفطور الصباح مع بوفيه مفتوح وتشكيلة متنوعة من األصناف العالمية                          

                        

 وتمتع بخبرة بوفيه مفتوح س ر 185السعر والعشاء   بوفيه مفتوحس ر 175السعر تضيع فرصة الغداء  ال                         

 فنون الطهي . ال تنسى من                         

 

 المكان األمثل للعمل واإلجتماعات حيث يمكنك مقابلة ضيوفك واإلستماع بالعصائر الطازجة والوجبات        تي جاردن

 الخفيفة والحلويات.                        

 

 والشاي     ة  و الوجبات السريعة مع القهوة جفي جو يتسم بالهدوء نقدم لكم تشكيلة متميزة من العصائر الطاز      لوبي لونج

 

 من مختلف المطابخ العالمي غنيةإستمتعوا بطلباتكم مع قائمة خدمة الغرف على مدار الساعة مع تشكيلة  دمة طلبات الغرف خ

   كما يوجد قائمة طعام لألطفال                                 
 

 خدمة المواصالت •
 

لاير سعودي ومن الفندق   155من المطار إلى الفندق  ليموزينلاتكلفة و عند الطلب إلى المطار النقل من و ويمكن ترتيب 
 دقيقة.  45وقت الرحلة و ايضا لاير سعودي 155المطار الى 
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  المالبس خدمة غسيل •
 .ساعة 24متفوفرة  المالبس ويليال وخدمة ك 11متوفرة لغاية الساعة  المالبس خدمة غسيل     

 

 المؤتمرات واإلجتماعات •
 

 إجتماعات متعددة األستعماالت ومجهزة بأحدث التجهيزات السمعية والبصرية بالإلضافة إلى  قاعة 15يضم الفندق 

 

 إلسلكية وطاقم متمرس يقوم على خدمتكم لتأمين كل سبل النجاح إلجتماعاتكم لفائقة السرعة السلكية وا اإلنترنتخدمة  

 ومناسباتكم

 

 حفالت شكل يو شكل صف املسرح االستقبال إسم القاعة
 شخص 160 شخص 100 شخص 120 شخص 200 شخص 200 (4.3.2.1الرحاب  )

 شخص 160 شخص 100 شخص 120 شخص 200 شخص 200 (4.3.2.1)    ور ــالن
 شخص 40 شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 الداير

 شخص 40 شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 الديوان

 شخص 40 شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 اجمللس

 شخص 40 شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 البري

 شخص 40  شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 العزيزية

 شخص 40 شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 الندوة

 شخص 40 شخص 25 شخص 30 شخص 50 شخص 50 الدرة

 


