جوهر التجارب المميزة

THE QUINTESSENCE
OF ICONIC EXPERIENCES

Defined by bespoke experiences, Al Faisaliah Hotel is an exquisite
gem featuring stunning spaces that echo the warmth of Arabian
hospitality interlaced with a luxurious weave of gracious elegance.
Set in the vibrant heart of Riyadh, over 15 years of timeless elegance,
opulent interiors, memorable dining venues such as the widelyacclaimed The Globe, La Cucina, La Brasserie and impeccable service
have made this magnificent hotel the pinnacle of luxury hospitality
in the region. As the preferred address for discerning travelers,
this property pioneered and perfected the art of personalised
signature in the Kingdom with its renowned butler service.

Distinctively stimulating, Al Faisaliah Hotel redefines the skyline
and offers indulgent accommodations in the form of 330 luxury
rooms and suites spread across two separate wings.

 غرفة وجناح فاخر موزعة330 ويوفر فندق الفيصلية تشكيلة من
 أحدهما لألجنحة،على قسمين متصلين يشكالن مبنى الفندق
.الفخمة واآلخر لألجنحة والغرف

تمتزج في فندق الفيصلية أصالة التقاليد العربية وروعة اإلبداع
 و ُيعتبر من،العصري بأسلوب تتناغم معه معايير الخدمة المثالية
.المعالم السطورية الفخمة التي ال تُضاهى في عالم الضيافة
َ

A destination within a destination, each boasts its own unique
character whilst sharing the core philosophy of service excellence.

 فيما، يمتلك كل قسم منهما طابعًا فريدًا،إنه مالذ في داخل مالذ
.يشترك مع اآلخر بنفس التميز في الخدمة

Al Faisaliah presents technologically advanced in-room
communications systems, a collection of culinary venues,
a state-of-the-art health club, an award-winningladies spa, and easy
access to a captivating array of modern and traditional attractions.

يقدم الفندق أنظمة تواصل ذات تقنيات متطورة جدًا في الغرف
مع تشكيلة من المطاعم واألندية الصحية عالية المستوى وسبا
 إلى جانب سهولة الوصول إلى مجموعة من،عالمي خاص بالسيدات
.سواء كانت تراثية أو عصرية
الوجهات الترفيهية الجاذبة
ً

،يقع هذا الصرح العمراني الشامخ في القلب النابض لمدينة الرياض
 عامًا بأنه وجهة تجسد بمعنى الكلمة15 وأثبت منذ إنشائه قبل
،روح األناقة الفريدة من نوعها من خالل جمال التصاميم والديكورات
ً فض
ال عن المطاعم والمقاهي التي تشهد إقباالً كبيرًا مثل مطعم
 يعتبر هذا الفندق العنوان المفضل لدى. الكوتشينا وال بريزاري،الجلوب
 وهو اسم رائد يقدم أفضل خدمة،المسافرين من أصحاب الذوق الرفيع
.شخصية في المملكة من قبل كادر من المتخصصين

LOCATION

NEARBY ATTRACTIONS

المعالم القريبة

الموقع

Perfectly situated in the prestigious Olaya commercial and residential area,
Al Faisaliah Hotel is set in the midst of the most desired address in the Kingdom.
Al Faisaliah Hotel is 45 km from King Khalid International Airport and provides
access to Riyadh’s Diplomatic Quarter, ministries, government offices, shopping
and business centres. The hotel forms an integral partof the Al Faisaliah
Center which includes luxury shopping and the iconic 267 m Al Faisaliah Tower.

•
•
•
•

•
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،العليا التجارية والسكنية الراقية
ُ يحتل فندق الفيصلية موقعًا مميزًا في منطقة
 كيلومترًا عن45  ويبعد الفندق مسافة.ويتوسط أهم المؤسسات والدوائر الحيوية
 ويمكن من خالله الوصول بسهولة إلى الهيئات الحكومية،مطار الملك خالد الدولي
ّ
ويشكل جزءًا
.والدبلوماسية والوزارات ومراكز األعمال والتسوق في مدينة الرياض
ال يتجزأ من مركز الفيصلية للتسوق والذي يضم أفخم أسماء العالمات التجارية
. مترًا267 العالمية وبرج الفيصلية الذي يرتفع إلى نحو

The Hallmark of Luxury
Hospitality
AL FAISALIAH HOTEL
Favoured by those who appreciate the finer things in life, all 224 rooms
and suites offer inspiring architectural detail blended with the warmth
of a residential design ethos. Elevating sensorial experiences, the rooms
provide comfort that encourage guests to feel at home.

Al Faisaliah Mall (1 minute)
Al Faisaliah Tower (1 minute)
Olaya District (5 minutes)
King Abdullah Financial District
(10 minutes)
• Riyadh International Convention
and Exhibition Center (25 minutes)

•
•
•
•
•
•

Diplomatic Quarter (15 minutes)
Al Batha (20 minutes)
The National Museum (25 minutes)
Riyadh Zoo (30 minutes)
Wadi Hanifa (30 minutes)
Al Diriyah (40 minutes)

DINING
The Globe Restaurant: Situated within the geodesic orb atop Al Faisaliah
Hotel, The Globe is a must-visit destination that offers dramatic and mesmerising
views of the sweeping cityscape. Complemented by a menu that showcases
modern European cuisine, as well as a private lounge and viewing deck,
The Globe creates iconic, multisensorial experiences, every time.

AL FAISALIAH SUITES

IL Terrazzo: Our unique open-air Brazilian barbecue terrace specialises
in delicious spit-roasted meats carved directly at the table.

Recognised as the World’s Leading Luxury Suites Hotel at the World Travel
Awards, Al Faisaliah Suites is the only dedicated suites hotel in Riyadh. Al Faisaliah
Suites is the quintessential example of the blend of form and function. Offering
106 culturally-inspired and indulgent suites, you will be truly spoilt for choice.

La Cucina: A celebration of passion and flavour, La Cucina presents
a regionally-inspired menu designed around the finest quality Italian ingredients.
The restaurant’s second-to-none service and exemplary attention to detail has
earned it an enviable reputation in the city and beyond.

MEETING & EVENTS

Cristal Restaurant: Enjoy modern European cuisine in a contemporary
setting overlooking the cascading waterfalls of the iconic Al Faisaliah Plaza.

مركز الفيصلية للتسوق
)(دقيقة واحدة
)برج الفيصلية (دقيقة واحدة
)العليا (خمس دقائق
ُ منطقة
) دقائق10( مركز الملك عبداهلل المالي
) دقيقة15( المنطقة الدبلوماسية

•"
•
•
•
•

) دقيقة20( البطحاء
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
) دقيقة25( والمعارض
) دقيقة25( المتحف الوطني
) دقيقة30( حديقة الحيوانات في الرياض
) دقيقة30( وادي حنيفة

المطاعم
 يوفر هذا إطالالت بانورامية، هو اسم مميز في عالم الطهي:مطعم الجلوب
ساحرة على معالم مدينة الرياض من خالل نوافذه الزجاجية الممتدة من األرضيات
. و ُيشرف على إعداد المأكوالت والمشروبات فيه فريق من أمهر الطهاة.إلى السقوف
 وهو مكان تتناغم فيه،يتخذ الجلوب شكل كرة ذهبية تعتلي قمة برج الفيصلية
.روعة المذاقات اللذيذة مع الخدمة المثالية وسط أجواء عصرية أنيقة
 شرفة مفتوحة يستمتع بها الضيوف بتشكيلة من أفضل أنواع اللحوم:إلتيرازو
 حيث األجواء الرائعة والنكهات اللذيذة التي،المشوية على الطريقة البرازيلية
.تختلط بنسائم الهواء
 ويوفر كل ما يفوق توقعات، هو احتفال بمذاقات تمتزج بالعاطفة:الكوتشينا
ضيوفه من خالل تشكيلة من المأكوالت التي يتم إعدادها من المكونات الطازجة
 إنه وجهة مميزة في إبداعات المأكوالت اإليطالية الفاخرة في.والنكهات اللذيذة
،المملكة السعودية
 استمتع بتشكيلة من المأكوالت األوروبية اللذيذة في أجواء:مطعم كريستال
.عصرية ذات إطاللت ساحرة على الشالالت الرائعة في الفيصلية بالزا

Offering 6,300 sqm of versatile meeting space, Al Faisaliah Hotel features
nine event venues including seven meeting rooms. The Al Omsiat Ballroom
and The Prince Sultan Grand Hall, the largest column-free venue in the
Kingdom designed for large exhibitions, conferences and grand weddings
for up to 2,000 guests, the hotel has a venue for every occasion.

SERVICES & AMENITIES
•
•
•
•
•
•
•

24-hour Personal Butler Service
Concierge Service
Full-Service Business Centre
Complimentary High-Speed Internet*
Men’s Health Club
Al Faisaliah Spa by ESPA
Chauffeur Service

وجهة فخمة في عالم الضيافة
فندق الفيصلية
، غرفة وجناحًا توفر جميعها إحساسًا باالسترخاء والراحة التامة224 يضم الفندق
.وتجسد أسلوب الفخامة الذي يمزج بين األناقة العصرية ودفء الضيافة العربية
ويمكن للضيوف االستمتاع في أجواء من السكينة والخصوصية ضمن أجواء
.فسيحة تتناغم فيها الفخامة العصرية مع المرافق الخدمية المثالية
أجنحة الفيصلية
نالت أجنحة الفيصلية جائزة األجنحة الفندقية الفخمة الرائدة عالميًا في حفل توزيع
 وتقع في مبنى،جوائز السفر العالمية وتعتبر مثاالً رائعًا ألسلوب الحياة الراقي
. يعد الوحيد من نوعه في العاصمة الرياض،مستقل مخصص لألجنحة الفندقية
106 أجنحة الفيصلية هي مثال نموذجي يمزج بين الشكل والوظيفة معًا من خالل
.أجنحة مستلهمة من حضارة الممللكة لتكون خيارًا مميزًا للدالل

االجتماعات والفعاليات
6300 من خالل ما يوفره من مساحات شاسعة إلقامة الفعاليات والمؤتمرات تصل إلى
 يضم فندق الفيصلية تسعة أماكن تستقبل ضيوفه من المدعويين،متر مربع
 والتي،تشمل سبع غرف لالجتماعات وقاعة األمسيات وقاعة األمير سلطان الكبرى
 والمصممة الستضافة المعارض الكبيرة،تعتبر من أكبر قاعات المناسبات بالرياض
. ضيف2000  حيث تتسع لقرابة،والمؤتمرات الرسمية وحفالت األعراس المهيبة

الخدمات والمرافق
 ساعة24 • خدمة النادل الشخصي على مدار
• مكتب خدمات الضيوف
• مركز أعمال مجهز بالكامل

P.O. Box 4148, King Fahad Road, Olaya, Riyadh 11491
Kingdom of Saudi Arabia
T +966 11 273 2000 | F +966 11 273 2001

* Premium Internet available at nominal fee

•
•
•

reservations.riyadh@alfaisaliahhotels.com
alfaisaliahhotels.com

11491  الرياض،العل َّيا
ُ ، شارع الملك فهد,4148 .ب.ص
المملكة العربية السعودية
+966 11 273 2001 : | فاكس+966 11 273 2000 :هاتف
reservations.riyadh@alfaisaliahhotels.com
alfaisaliahhotels.com

*• إنترنت عالي السرعة مجاني
• نادي صحي للرجال
• الفيصلية سبا بإدارة إسبا
• خدمة السائق الخاص
*يتوفر إنترنت فائق السرعة بأسعار مقبولة

