
AMENITIES
• 24-hour in-room dining
• 24-hour concierge
• E-concierge service
• Major credit cards accepted
• 24-hour Business Center 
• Chauffeured Car hire

RESTAURANTS & BARS
Andiamo
Step into this modern Italian restaurant, where the dynamic display of an open 
kitchen, featuring a brass dome oven, infuses exciting theatrics, into every 
meal. with a large display of authentic Italian products, this restaurant feels 
lively with an elegant flare. Open for breakfast, lunch and dinner as per below:

Breakfast Buffet : 6:30 – 10:30 hrs

Lunch: 12:30 – 15:30 hrs

Dinner: 18:30 – 23:00 hrs

The Lobby Lounge 
Relax, connect and socialize with colleagues and friends in this elegant high-ceiling 
contemporarily furnished lobby lounge. Sip on a cup of freshly brewed coffee or enjoy 
a selection of infused teas. Let time pass you by over one of our trendy mocktails, 
grab a light meal on the go or simply relax after a hard day of shopping at Al Kout 
Mall. Open all day as per below timing 

All Day: 7:00 – 23:30 hrs

Pool Lounge 
Experience views from above at this inspired rooftop pool lounge. with a variety of 
refreshing detoxing juices and pool snacks, this is the ideal location to kick back and 
relax after hitting the gym or going for a swim.

MEETINGS & EVENTS
• Over 1,900 square meters of flexible and contemporary meeting and events space
• Spacious 475 square meters Regency Ballroom, with private entrance access 

adjacent to the hotel offering direct access for guests
• Four beautifully appointed meeting rooms with spacious adjoining pre-function 

areas opposite the Regency Ballroom
• Multi-functional residence meeting spaces offering various meeting venues with 

high-tech audiovisual and lighting solutions
• Smart Co-Working space with office setups for multi-use and tasking

HOTEL
Hyatt Regency Al Kout Mall boasts spectacular views over the Arabian Gulf whilst 
enviably located amid Kuwait’s thriving oil and gas district. Take an energizing 
10-minute stroll to the beach, relax by our rooftop pool or take the opportunity to 
discover Kuwait’s newest and trendiest waterfront retail and entertainment destination.

ACCOMMODATIONS
Hyatt Regency Al Kout Mall offers 200-modern rooms, including 53 Junior Suites, 
67 Regency Suites and 14 two-bedroom Premium Suites. All rooms delightfully 
feature ample daylight, flexible workspace and enjoy a city or sea view. Suite guests 
can experience the freedom of an apartment style space with a separate living room, 
kitchen or kitchenette and complimentary access to our Regency Club Lounge

ALL ACCOMMODATIONS OFFER
• Complimentary wireless and wired high-speed internet access
• 65-inch flat-panel LED television, with a wide range of international channels and 

movies
• Dual-line telephone with voice mail
• Spacious bathroom with bath amenities, robes and hair dryer
• Selection of international newspapers on request
• Refreshment center & mini soft drink bar
• Tea and coffee making facilities
• Iron and ironing board
• Work & play area 
• In-room safety box
• Individual climate control
• Spacious work desk

RECREATIONAL FACILITIES
Club Olympus
Be inspired to workout at our rooftop Club Olympus, featuring the latest strength, 
cardiovascular and weight training machines, accompanied with panoramic views 
over the Arabian Gulf and the city and Fahaheel city. After a hard workout, indulge in 
a steam and sauna session whilst enjoying readily available cold towels, infused water, 
magazines and fruits.

Club Olympus SPA 
Club Olympus provides two individual treatment rooms devoted to enhancing the 
tranquility of mind, body and soul.

LOCATION

Hyatt Regency Al Kout Mall is located in 
the city of Fahaheel within the oil and gas 
district. The hotel is connected to Al Kout 
Mall and is 25 minutes by car from Kuwait 
International Airport and a 45-minute 
drive to the Saudi border

POINTS OF INTEREST
• The Scientific Center 
• The Mirror House Museum 
• Al Kout Beach 
• Liberation Towers 
• The Avenues Mall
• Al Kout Mall

TRANSPORTATION
• 30 km from Kuwait Internbational Airport
• 36 km from City Center
• 31 km from 360 Mall
• 12 km from Shuaibah port
• 15 km from KOC (Kuwait Oil Company)

VISITOR‘S INFORMATION
• Language: Arabic & English 

• Currency:  Kuwait Dinar (KWD)

• Visa: Visa is required for all foreign 
visitors. Visa applications may 
be obtained online or via travel 
agent. There are two types of visas 
available (tourist & business), Hyatt 
Regency Al Kout Mall can apply for 
visa for guest staying in the hotel 
for a maximum length of stay for 
up to thirty days, provided that 
government approvals are obtained.

• Climate: Kuwait‘s climate is warm 
and varied in seasons. The summers 
are warmer with average annual 
temperature of 42 - 45°C while 
winters are at annual average 
temperature of 12-15 °C. Precipitation 
normally occurs from October until 
April (mostly in November).

HYATT REGENCY Al Kout Mall 
Al Dabbous St, Fahaheel
PO Box 47008, Kuwait
T +96523931234  F +96523931235
hyattregencyalkoutmall.com

• Babysitting service on request
• Valet Parking 
• Laundry and dry-cleaning facility
• Airport VIP services
• Special amenities for female travellers
• Direct Access to retail area & shopping mall

• Kuwait Towers 
• Dhow Harbor
• 360 Mall 
• Grand Mosque 
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الموقع 
يقع فندق حياة ريجنسي الكوت مول في 

مدينة الفحيحيل في منطقة النفط والغاز على 
مسافة أقل من خمس دقائق بالسيارة من سوق 
السالمية، الذي يضم أماكن التسوق، والمطاعم 

والمقاهي. الفندق متصل بمول الكوت ويبعد 
25 دقيقة بالسيارة عن مطار الكويت الدولي و 

45 دقيقة بالسيارة عن الحدود السعودية. 

المواقع المثيرة لالهتمام
• متحف ميرور هاوس  • المركز العلمي 
• مجمع األفينوز مول   • شاطئ الكوت  

• أبراج الكويت  • الكوت مول  
• مول 360    • ميناء الداو  

• سوق المباركية • المسجد الكبير 
• متحف الشيخ سالم الثقافي

• دار األوبرا

وسائل النقل 
• 30 كيلو متر عن مطار الكويت الدولي

• 36 كيلو متر عن مركز المدينة
• 31 كيلو متر عن مول 360 

• 12 كيلو متر عن ميناء الشعبية 
• 15 كيلو متر عن شركة نفط الكويت 

معلومات للزوار

• اللغة: العربية واإلنجليزية. 

• العملة: دينار كويتي. 

تأشيرة  على  الحصول  ينبغي  التأشيرة:   •
الحصول  ويمكن  األجانب.  الزوار  لجميع 
أو  اإلنترنت  عبر  التأشيرة  طلبات  على 
نوعان  السفر. هناك  من خالل وكيل 

سياحة  )تأشيرة  المتاحة  التأشيرات  من 
حياة  لفندق  يمكن  عمل(،  وتأشيرة 

بطلب  التقدم  مول  الكوت  ريجنسي 
المقيمين  للضيوف  تأشيرة  على  الحصول 

يومًا  ثالثون  أقصاها  لمدة  الفندق  في 
الموافقات  الحصول على   يتم  أن  شريطة 

لحكومية  ا

ومتنوع  دافئ  الكويت  مناخ  المناخ:   •
دفًئا  أكثر  الصيف  السنة.  فصول  خالل 

السنوية  الحرارة  درجة  متوسطات  وتبلغ 
تبلغ  بينما  مئوية  درجة   45-42 من 

من  الشتاء  في  الحرارة  درجات  متوسط 
األمطار  ما تهطل  عادة  مئوية.  درجة   15-12
)وتزداد  أبريل  شهر  حتي  أكتوبر  شهر  من 

نوفمبر(. شهر  في 

حياة ريجنسي الكوت مول 
شارع الدبوس، الفحيحيل

ص. ب: 47008، الكويت 
هاتف: 96523931234+ فاكس: 96523931235+ 

hyattregencyalkoutmall.com

مميزات الفندق 
يتميز فندق حياة ريجنسي الكوت مول بإطالالت خالبة على الخليج العربي بموقع مميز بين 

منطقة النفط والغاز المزدهرة في الكويت. كما يمكنك التمتع بنزهة مليئة بالطاقة على 
مسافة عشر دقائق من الشاطئ، كما يمكنك أن تسترخي في حمام السباحة على التراس أو 
تغتنم الفرصة الكتشاف أحدث وسائل الترفيه والتسلية في الواجهة البحرية المقابلة للكوت.

أماكن اإلقامة 
تتميز غرف و أجنحة حياة ريجينسي الكوت مول بكافة خدمات الراحة، والترفيه التي يتمناها نزالء 

الفنادق. يحتوي الفندق على 200 غرفة.  منهم 67 جناح ريجينسي مميز، 53 جناح جونيور  و 14 
جناح ملكي بغرفتين. تتميز جميع الغرف بضوء النهار الوفير ومساحات مجهزة للعمل وتطل 

على المدينة أو البحر. كما يمكن للنزالء في األجنحة االستمتاع بالمساحات الكبيرة المزودة بغرف 
معيشة منفصلة ومطبخ كامل أو مطبخ صغير وإمكانية الدخول إلى صالة نادي ريجنسي. 

توفر جميع أماكن اإلقامة ما يلي

• خدمة إنترنت السلكية وسلكية فائقة السرعة مجانًا
• تلفزيون 65 بوصة بشاشة مسطحة مع مجموعة كبيرة من القنوات العالمية واألفالم

• هاتف بخط ثنائي مع خدمة البريد الصوتي المنفصلة
• حمام كبير مزود بلوازم االستحمام والرداء ومجفف للشعر

• مجموعة مختارة من الصحف الدولية عند الطلب
• مكان مخصص للمرطبات وبار صغير للمشروبات الغازية

• أجهزة لتجهيز الشاي والقهوة
• مكواة وطاولة لكي المالبس

• مساحة للعمل
• منطقة العاب أطفال

• خزينة صغيرة في الغرفة 
• تحكم فردي في أجهزة التبريد

• مكتب عمل كبير

الترفيهية المرافق 

كلوب اوليمبوس
تستطيع ممارسة التمارين في كلوب اوليمبوس مع إطاللة مميزة من الطوابق العلوية على 

البحر والذي يتميز بأحدث معدات تدريبات القوة والوزن والكارديو مع إطالالت شاملة الرؤية على 
البحر ومدينة الفحيحيل. أيًضا، بعد التمرين الشاق يمكنك أن تستمتع بجلسة بخار أو ساونا مع 

االستمتاع بالمناشف الباردة المتوفرة والمياه والمجالت والفاكهة. 

كلوب اوليمبوس سبا
يتميز سبا أوليمبوس بعالجات فريدة من نوعها لرفاهية الضيوف،  تمتع بالسكينة وراحة 

الحواس في أجواء السبا، مع غرفَتْي معالجة و مرافق مجهزة.

وسائل الراحة

• تناول الطعام في الغرفة على مدار الساعة   • خدمة الكونسيرج على مدار الساعة
• خدمة الكونسيرج اإللكترونية                         • قبول بطاقات االئتمان الرئيسية

• مركز األعمال على مدار الساعة                       • استئجار سيارة بسائق
• خدمة مجالسة األطفال عند الطلب                • مواقف لصف السيارات

• مرافق غسل المالبس والغسيل الجاف          • خدمة كبار الزوار في المطار
• مرافق خاصة للمسافرات اإلناث       • الوصول المباشر إلى مركز التسوق

المطاعم والبارات

انديامو
تفضل بزيارة هذا المطعم اإليطالي الحديث؛ حيث العرض الحي لألطباق والعروض المثيرة في كل 

وجبة. مع عرض عدد كبير من المنتجات اإليطالية األصلية. ينبض هذا المطعم بالحيوية واألناقة. 
يفتح هذا المطعم لتناول وجبات اإلفطار  والغداء والعشاء  

وجبة اإلفطار: من الساعة 6:30 حتى الساعة 10:30  - وجبة الغداء من الساعة 12:30 حتى الساعة 15:30 
وجبة العشاء من الساعة 18:30 حتى الساعة 23:00 

اللوبي الونج 
تمتع باالسترخاء والتواصل واالختالط مع الزمالء واألصدقاء في صالة البهو األنيقة والمفروشة على 
طراز معاصر. أيًضا، يمكنك تناول فنجان من القهوة الطازجة أو االستمتاع بتناول مجموعة مختارة 

من الشاي. كما يمكنك قضاء بعض الوقت في تناول المشروبات العصرية أو تناول وجبات خفيفة 
أثناء التنقل أو االسترخاء ببساطة بعد يوم عمل شاق من التسوق في الكوت مول. 

الصالة مفتوحة حسب المواعيد أدناه: 
طوال اليوم: من الساعة 7:00  صباحًا حتي الساعة 23:30 

حمام السباحة 
يمكنك االستمتاع بإطالالت ممتازة من أعلى في صالة حمام السباحة في السطح العلوي. مع تناول 
مجموعة من العصائر المنعشة والوجبات الخفيفة على حمام السباحة، حيث يعتبر هذا المكان هو 

المكان المناسب لالسترخاء وتصفية الذهن بعد الوصول إلى صالة األلعاب الرياضية أو السباحة. 

والمناسبات:  االجتماعات 
• في حياة ريجنسي الكوت مول ما يزيد عن 1900 متر مربع من المساحات المخصصة لالجتماعات 

   والمناسبات المعاصرة والمرنة. 
• قاعة ريجينسي المقامة على مساحة 475 متر مربع بمدخل خاص بجوار الفندق والذي يسمح للنزالء  

   بالوصول المباشر للقاعة. 
• كما يوجد أربع غرف اجتماعات مجهزة بالكامل مع مساحات مجاورة لالحتفاالت أمام قاعة ريجنسي. 

• مساحات لالجتماعات متعددة الوظائف توفر أماكن متنوعة لعقد االجتماعات مع توافر الحلول 
   السمعية والبصرية عالية التقنية وحلول اإلضاءة. 

• يوجد أيًضا، مساحات عمل مشتركة ذكية مجهزة باألجهزة المكتبية متعددة االستخدام .
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