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 يقــع فنــدق بــارك حيــاة الدوحــة
 فــي مشــيرب ، القلــب الثقافــي
مقربــة علــى  الدوحــة   لمدينــة 
الســياحية المعالــم  أبــرز   مــن 
  فــي المدينــة و يتميــز بإطاللــة
الخليــج أفــق  علــى   خالبــة 
دوحــة كورنيــش  و    الغربــي 
 الســاحر باعتبــاره أعلــى فنــدق

في مشيرب  قلب  الدوحة٠

١٨٧ غرفــة ضيــوف مميــزة بمــا فــي ذلــك 33 جناًحا فريــًدا من نوعه٠ 
غــرف ضيــوف و اجنحــة مطلــة علــى علــى الكورنيش والخليــج الغربي٠

 متصــل بملحــًق مكــوًن مــن ســتة طوابــق : ســبا من طابقيــن و مطاعم و
طابــق  خــاص لالجتماعــات و الفعاليــات٠

 تصميــم داخلــي مســتوحى مــن الصحــراء و التراث القطــري المعماري
التقليدي٠

 تتميــز  االجنحــة الرئيســية (الرئاســية والدبلوماســية)  بشــرفات خارجيــة 
مــع إطــالالت شــاملة على ابــرز المعالم ارتفاًعــا بالدوحة٠

 غــرف ضيــوف و أجنحــة تتــراوح مســاحتها  مــن 40 إلــى 400 متــر مربع ( 431
إلــى 4306 قدم مربع

 نوافــذ تمتــد مــن ا|رض إلــى الســقف مع امكانيــة الفتح 
 حمامــات كبيــرة مــع تلفزيــون , حــوض اســتحمام عميــق , دوش مطري

منفصل
 مجموعــة مختــارة مــن مرافــق الحمــام الحصريــة من لو البو 

ماكينــات قهوة نسبرســو
واي فــاي مجاني 

:توفر جميع خيارات ا�قامة

ا%قامة

 خدمــة تنــاول الطعــام بالغرفــة على مدار 24 ســاعة
كونســيارج المفتــاح الذهبي

 ســرير أطفال و مفروشــات ال تســبب الحساســية متاحة عند الطلب
 خدمــات النقــل متاحة عنــد الطلب

 خدمــة الغســيل والكي الســريع فــي نفس اليوم
 خدمــة تلميــع ا|حذيــة المجانية

 مركــز أعمال
خدمــة ركن الســيارات مجاًنا

المرافق و   الخدمات 

 انيــس - يقــدم طعــام صحــي طــوال اليــوم و اطبــاق متوازنــة مــن الناحيــة
المطعــم يتميــز  محلًيــا.  محمصــة  قهــوة  و  طازجــة  عصائــر   الغذائيــة، 
مثالــًي بالحيــاة  نابــض  اجتماعــي  مركــز  هــو  و  للشــارع  مباشــر   بمدخــل 
 للقــاءات غيــر الرســمية للمقيميــن و الــزوار والعامليــن فــي مشــيرب قلــب

الدوحــة على حد ســواء ٠

 اوبــس - يقــدم اطبــاق موازيــة للمأكــوالت القطريــة، المتوســطية معــا مــن
جــان ميشــالن  نجمــة  علــى  الحائــز  الشــيف  برئاســة  مفتــوح   مطبــخ 
مثــل متعــددة  بخيــارات  االســتمتاع   للضيــوف  يمكــن  روكيــت.   فرانســوا 
فــي الطعــام  تنــاول  او  أيــدي"  "ا|ربعــة  الشــيف  طاولــة  مفهــوم   تجربــة 

الهــواء الطلــق بالشــرفة او فــي غرفة خاصة٠

 ســورا - يقدم فن طهي الروباتا (شــواء ياباني على الفحم) ، مختارات من
إطــالالت بأكثــر  يتميــز  المشــروبات٠  و  الحلويــات  السوشــي،   الماكــي، 
 بانوراميــة علــى الدوحــة باعتبــاره اعلــى مطعــم يابانــي حديــث بمنطقــة
 مشــيرب (علــى ســطح فنــدق بــارك حيــاة الدوحــة الطابــق 21) ، كمــا يشــمل

 المطعــم تجربــة تنــاول الطعــام بالداخــل او في الهــواء الطلق ٠

المطاعم

المرافــق الترفيهية

 ابارتمانــت - طابــق  خــاص للفعاليــات و االجتماعــات بمســاحة 800 متــر مربع
(8611 قــدم مربــع)، يشــمل صالــون (١ ،١١ ،١١١) ، بالــروم ، لوفــت و ســتادي٠

  الفعاليــات و القاعات

روم ليفينــج  مــع   كيتشــن  يضــم    -  ســتادي 
 منفصلــة ، ممــا يهيــئ المشــهد لحــدث أنيــق كمــا
ــو كان فــي مســكن خــاص ممــا يجعلهــا مثاليــة  ل

 للحفــاالت االجتماعيــة الخاصــة  للســيدات٠

مــع االكل  لتقديــم  كيتشــن  يضــم   -  لوفــت 
للمناســبات مثاليــة  يجعلهــا  ممــا   ،  المشــروبات 

االجتماعيــة الحصرية

النهــار بضــوء  االجتماعــات  قاعــات  جميــع   تتميــز 
خــالل مــن  إليهــا  الوصــول  ويمكــن   ،  الطبيعــي 
وتشــمل االرضــي  الطابــق  مــن  مباشــر    مصعــد 

خدمــة  ركن الســيارات مجاًنا

(الرئاســية الفاخــرة  الرئيســية  ا�قامــة   أجنحــة 
 والدبلوماســية) متاحــة للمناســبات الخاصــة ايضــا ٠

 المنتجــع الصحــي مكــون مــن طابقيــن ، أحدهما
 للســيدات و ا�خــر للرجــال يشــمل 8  غــرف معالجة

تدليك٠ و 

 يتميــز الســبا بعقــد حصــرًي مــع المنتجــات التالية: 
 منتــج  ســويس ســبا ،  فالمــون ، منتجــات العنايــة
 بالبشــرة ا|ســترالية العضويــة للرجــال والعالمة

التجاريــة  كوزمــا  للتدليــك٠

 يضــم المنتجــع الصحــي  ;جاكــوزي , ســاونا , غرف
بخــار, مســبح داخلــي و خارجــي (طول 20 متًرا

 النــادي  الرياضــي مجهــز بالكامــل  وهــو ا|كبر 
 فــي فنــادق مشــيرب و مكون مــن طابقين ،
  أحدهمــا للســيدات و ا�خــر للرجــال و خدماته

 تشــمل جلســات استشــارة خاصــة باللياقــة البدنية
و العــالج الطبيعي٠

   
        

المعالم   اهم 
سوق واقف

الذهب سوق 
ســوق الصقر

 متحف الفن ا�ســالمي
متاحف مشــيرب
متحــف مطافئ

 متحــف قطــر الوطني
حديقــة البدع

بــارك حيــاة الدوحة

@parkhyattdoha
fb.com/parkhyattdoha
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