تجربة ضيافة
عصرية ومميزة

WE ARE ALL
! B U S I N E S S , M O ST LY

ُيعتبر فندق كراون بالزا البحرين الوجهة المفضلة لرجال األعمال والسياح على
ح ٍد سواء لكونه يقع في قلب منطقة المنامة (المنطقة الدبلوماسية) التي ُتع ُد مركزاً
أساس ًيا للمال واألعمال وعلى بعد خمسة عشر دقيقة َف ًقط مِن مطار البحرين الدُولي.

Crowne Plaza® Bahrain is located in the most central
area of Manama in the main business district, and just 15
minutes from Bahrain International Airport.

وقد اكتسب هذا الصرح الكبير س ً
ُمعة و ُ
شهرة فريدة منذ تاريخ تأسيسه ،وتميّز عن غيره
الكرام بأعلى مستويات الحرفية والمهنية .وه َُو
ه
لنزالئ
من خالل خدماته الفريدة التي يُقدمها
ِ
ِ
المحفل المثالي لرواد األعمال الستضافة الفعاليات التجارية واالجتماعية لما يجمعه فندق
ً
تصميم حدي ٍ
إضافة إلى الخدمات الراقية التي يُقدمها
وفخم،
ث
كراون بالزا البحرين مِن
ٍ
ٍ
لتتناسب مع المعايير العالية لمثل هذه الفعاليات .كما يوفر فندق كراون بالزا البحرين غرف
اجتماعات ومؤتمرات التي ُتلبي أقصى معايير الفخامة والتصميم العصري.

Having earned itself a renowned reputation for providing an
exceptionally warm and friendly service to all its guests it
is the perfect hub for corporate and social events, offering
contemporary design, innovative services and bespoke
meeting spaces.

أفضل وأرقى مستويات االسترخاء والرفاهية
بتوفير
ويفخ ُر فندق كراون بالزا البحرين
ِ
ِ
لنزالئه الكرام لما يحتويه من مرافق تضم أحدث وسائل الراحة الفائقة والرفاهية من خالل
توفيره أسر ًة فاخر ًة ،وخدمة مكالمة اإليقاظ في المواعيد المحددة ،ومناطق مخصصة
لالسترخاء ،فيما يتميز الفندق بمعطرات جو برائحة الالفندر التي تضفي لمسة سحرية
منعشة في الغرف.
ً
وعراقة في مملكة البحرين ،وال شك
أكثر الفنادق شهر ًة
يُعد فندق كراون بالزا البحرين من ِ
بأن ُه المكان األمثل الحتضان جميع المناسبات ،بل واألفضل إلقامة كافة المناسبات على
اختالف أنواعها ،وذلك نظرً ا للخيارات المتعددة التي يقدمها لنزالئه الكرام ،والتي تشمل
ً
ومركزا مرمُو ًقا للمُؤتمرات ،والتي تم تصميمها وتجهيزها
على ستة من المطاعم والحانات
ً
وُ ف ًقا ألعلى المعايير العالمية الحديثة محتل بذلك المرتبة الثانية كأكبر مركز للمؤتمرات في
مملكة البحرين ،حيث بإمكانه أن يستقبل ما بين  8إلى  1700شخص ،وهذا ببساطة جعل
فندق كراون بالزا البحرين يتبوأ مكانة مرموقة وهامة كمركز لعقد المُؤتمرات الهامة وإقامة
المناسبات الخاصة والعامة .متخصصون في خدمة الشركات وقطاع األعمال ،في كل وقت!

All guest rooms have the unique Crowne Plaza Sleep
Advantage. It’s an enhanced level of comfort unique to
Crowne Plaza hotels that includes luxurious bedding, a
Guaranteed Wake-up call, Quiet Zone floors and relaxing
amenities such as a refreshing lavender spray.
Crowne Plaza® Bahrain is truly one of Bahrain’s most
established and well known hotels and is certainly a venue
for all occasions with its wide choice of 6 restaurants and
bars and the adjoining Conference Center, the second largest
venue in Bahrain, catering for 8 to 1700 people. Making it
simply the best place to hold your meeting or special events.

يو ّفر فندق كراون بالزا البحرين العديد من الخيارات لنزالئه الكرام حيث أنه يحتوي على
ً
إضافة إلى مجموعة من ُغرف كلوب الفخمة وأجنحة فندِقية رَاقية ،وكافة
 278غرفة،
قدر من
أكبر
النزالء
لتنمح
خاص
بتصميم
تتمتع
البحرين
بالزا
كراون
فندق
الغرف في
ٍ
ٍ
ٍ
الراحة وهي مزودة كذلك بأحدث وسائل الراحة واالتصال مثل تلفاز ذكي مقاس  42بوصة
مع خيارات متعددة من القنوات العربية واألجنبية ،ومنطقة مخصصة للعمل مزودة بمكتب
واسع وكرسي مريح للغاية ،وبخدمة إنترنت عالية السرعة ،وبهذا سيحظى النزالء الكرام
بأرقى وأفضل مستويات الرفاهية والتسلية ،كما أن كافة غرف فندق كراون بالزا البحرين
تجهيزا ً
ً
تحتوي على حمام سباحة خاص م ً
كامل ،ومُنظم حرارة ذكي للتحكم في درجة
ُجهزا
حرارة الغرفة ،ويتوفر للنزالء مرافق خاصة إلعداد المشروبات والمرطبات.
وتم تصميم فندق كراون بالزا البحرين ليلبي احتياجات نزالئه من المسافرين ورجال
األعمال لما يحتويه من أجنح ٍة تنفيذية راقي ٍة تصل مساحتها إلى  46مترًا مربعًا ،و ُغرف
ديلوكس مزدوجة ،وأجنحة ملكية مجهزةُ ب ُكل ما يحتا ُج ُه ال َنزيل مِن المرافق والوسائل
الحَ ديثة للعمل والمُتعة والرفاهية .و ُتوفر ُغرف الكلوب التي ت َم تجديدها وتحديثها للنزيل
أرقى مستويات الراحة والمتعة واالسترخاء حيث بمقدور النزيل أن يتمتع بما فيها من
مميزا ٍ
ت مثل المساحة الشاسعة والمنطقة الواسعة المخصصة للعمل ووسائل الراحة الخاصة
بكبار الشخصيات ،مع إمكانية الدخول إلى مرافق وصالة النادي الجديدة والمجهزة بأحدث
التقنيات واألجهزة التي تضمن للنزيل الحصول على تجربة مثالية.
ويقدم مركز رجال األعمال الذي يعمل على مدار الساعة العديد من الخدمات للنزالء وهذه
الخدمات تشمل خدمة تقديم الطعام ،وخدمة اإلنترنت عالية السرعة .ويضم فندق كراون
ً
ً
متميزا للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة والذي يحتوي على أحدث
مركزا
بالزا البحرين
ً
إضافة إلى مسبح خارجي مُغلق ذي تصميم عصري مما يجعل المكان
األجهزة الرياضية،
مثاليًا لرجال األعمال لالستجمام وقضاء أوقا ٍ
ت ممتع ٍة ليستعيدوا نشاطهم قبل استئناف
ً
إضافة إلى ذلكُ ،توفر صالة النادي باقة فريدة من الخدمات حسب الطلب
رحالتهم التجارية.
للنزالء ومجموعة واسعة من المزايا األخرى الفريدة.
شاركنا لحظاتك لتحظى بالعديد من النقاط الخاصة المقدمة عبر برنامج الوالء الخاص بالفُندق
ليال مجانية في الفٌندق.
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال® لتحصل على نقاط تؤهلك لقضاء ٍ
نحن على استعداد لتزويدك بكل ما تحتاجه حيثما كنت وفي أي وقت ...

المرافق

مسبح  -يعد المسبح الخارجي بمثابة المكان المالئم لالسترخاء واالستجمام واالستمتاع
بالمناظر الطبيعية الخالبة والحدائق التي ُتحيط بالمكان من كل جانب لقضاء أجمل األوقات
بعد يوم عمل شاق وطويل.
النادي الصحي  -يفتح أبوابه يوميًا ،وقد تم تجهيزه بأحدث المُعدات الرياضية ،مع توفر
غرفة الجاكوزي والبخار ،لتحافظ على لياقتك البدنية.
صالون حالقة رجالي  -يُفتح يوميًا في صالة الفندق.
مركز رجال األعمال  -تم تجهيزهُ بالكامل بكافة وسائل االتصال واإلنترنت والطباعة وكل ما
يحتاجه رجل األعمال العصري.
وسائل النقل  -تتوفر خدمة التوصيل من الفُندق إلى المطار وإلى كافة أماكن التسوق
الرئيسية وسط المدينة وبالعكس.
المعالم السياحية الهامة في البحرين  -وتشمل مجمع السيف ،مجمع سيتي سنتر ،سوق
الذهب ،ومتحف البحرين.

With 278 rooms, club rooms and suites, Crowne Plaza® Bahrain
offers plenty of choice for its guests. All guestrooms have
been designed to provide maximum comfort and have state
of the art amenities – including a 42-inch Smart TV with multi
channels, a spacious work desk, ergonomic chair, high speed
internet access, standing rain shower, intelligent thermostat and
tea and coffee making facilities.
®Designed with the business traveler in mind, Crowne Plaza
Bahrain offers 46 sqm Executive suites and Deluxe twin and King
rooms with everything you need for work or play. The recently
refurbished club rooms provide a luxurious stay experience
where guests can enjoy the luxury of space, a large working area,
VIP amenities, and access to the brand new club lounge.
Guests can enjoy 24-hour Business Centre services, 24-hour
in-room dining service and high speed internet services. Our
hotel also features a 24-hour fitness centre and a temperature
controlled outdoor pool for long-haul travellers seeking a
place to relax and rejuvenate before they embark on their next
journey. Our Club Lounge offers personalized services and a
host of club privileges.
Stay with us and earn IHG® Rewards Club points and redeem
them for free nights.

Facilities

Swimming Pool – our outdoor swimming pool is the perfect
place to relax and take in the scenery and surrounding
landscaped gardens.
Health Club – open daily and fully equipped with all the latest
equipments, Jacuzzi and steam room.
Mens Hair salon – open daily in the lobby area.
Business Center – fully equipped with internet, fax and printing
facilities.
Transportation – shuttle available to the airport and the major
downtown shopping areas.
Local Attractions – include Seef Mall, City Center Mall, Gold
Souq, and the Bahrain museum

تناول الطعام
تمتع بباقة فريدة من خيارات الطعام والشراب طوال اليوم ،بد ًء من الوجبات الرئيسية
الشهية إلى الوجبات الخفيفة الرائعة ،وذلك في المطعم وفي الصالة .وبإمكانك اختيار
المكان المناسب لتناول وجبتك ،سوا ًء في الصالة أو في ُغرفتك .كل ما عليك فعله هُو
االسترخاء واالستمتاع وأن تترك األمر لنا ....نحن متخصصون في ابتكار كل ما يسعدك
ويناسب ذوقك.
مطعم سبايسيز الهندي  -يُقدم المطعم وجبات الغداء والعشاء الفاخرة يوميًا ويقدم تشكيلة
واسعة من األطباق الهندية التقليدية والحديثة الشهية ،والتي يتم تحضيرها على أيدي أمهر
الطهاة ،باستخدام أجود أنواع التوابل الهندية الشهيرة.
مطعم ويفز للمأكوالت البحرية  -يقدم المطعم وجبات الغداء والعشاء يوميًا ويقدم تشكيلة
متنوعة من أطباق المأكوالت البحرية البحرينية الطازجة والشهية ،والتي يتم إعدادها على
أيدي أمهر الطهاة ،ما يجعل قائمة الطعام لدينا غنية وشهية ومتنوعة.
مطعم ال موزيك بوفيه – يَفتح المطعم أبوابه طوال اليوم ،ويقدم تشكيلة واسعة ورائعة
وشهية من المأكوالت المحلية والعالمية لوجبات اإلفطار والغداء والعشاء ،مع أجمل الليالي
ذات الطابع الخاص ،وذلك طوال أيام األسبوع.
حانة هارفسترز ُ -تفتح يوميًا وتقدم أشهى األطباق المتميزة ،باإلضافة إلمكانية
مشاهدة األحداث الرياضية المباشرة على شاشات التلفاز الكبيرة وسط فقرات
الفرقة الموسيقية الحية كل ليلة.
تراكس سبورتس بار  -يتميز بتصميم مستوحى من األسلوب الرياضي ويحتوي على
منطقة مجهزة بأحدث وسائل الترفيه والتسلية ،مع طاولة بلياردو ،مع توفر مساحة لعشاق
الرياضة حيث يمكنهم مُشاهدة األحداث الرياضية الحية على شاشات التلفاز الكبيرةُ .تفتح
أبوابها يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا ولغاية الساعة الثانية صباحً ا.
مقهى كابتشينوز  -اإلضاءة الطبيعية تمأل صالة المقهى طوال اليوم من خالل نوافذه الممتدة
من السقف إلى األرض ،لتضفي على المكان جوً ا من الراحة واالسترخاء .إنه المكان األمثل
لاللتقاء مع أصدقائك و ُشركاء العمل الحتساء الشاي والمشروبات المسائية اللذيذة .يَفتح
المقهى أبوابه يوميًا من الساعة السابعة صباحً ا ولغاية الساعة الحادية عشر مساءً.

Dining
We are ready to refuel when and where you are.
Enjoy a variety of food and drink options throughout the
day, from fine dining to lighter meals at our full service,
on-site restaurant and lounge. Work or relax at your
leisure with convenient in-room dining.
Spices Indian Restaurant – open daily for lunch and dinner,
offering a fresh and exciting dining experience with its wide
range of modern Indian food.
Waves Seafood Restaurant – open daily for lunch and
dinner and serving Bahrain’s freshest seafood cooked the
way you want or sample a mouthwatering selection of styles
from our menu.
;La Mosaique Buffet Restaurant – All day dining restaurant
serves an impressive selection of International and local
cuisine freshly prepared for breakfast, lunch and dinner and
offers a delectable choice of theme nights throughout the
week.
Harvesters Pub – open daily and serving the best pub grub
in town, with live sporting events on the big screen TVs and
a live band every night.
Tracks Sports Bar – Sports-themed bar with an
entertainment zone equipped with a pool table and an area
for sports enthusiasts to watch sporting events live on the
large screen televisions. Opens daily from 3pm to 2am
Cappuccinos Coffee shop – Natural lighting fills this Lobby
Lounge in the day through ceiling-to-floor windows. It is
the place to relax with friends and business associates over
afternoon high tea and evening drinks. Opens daily from
7am to 11pm.

مركز البحرين للمؤتمرات

Bahrain Conference Centre
Whether you are planning your big wedding, exhibitions,
business conference or an exciting product launch, Crowne
Plaza Bahrain is a flexible venue that can cater to all your needs.
From private banquets, to cocktail receptions, the flexibility and
versatility of the space is considered the best in Bahrain.

 أو تنظيم مؤتمر عمل هام،سواء كنت تخطط إلقامة حفل زفاف األحالم
 يعتبر فندق كراون بالزا جهة ال نظير لها،أو تدشين منتج على نحو مميز
 إلى االحتفاالت، من الحفالت الخاصة.تعمل على تلبية كافة احتياجاتك
 تجعل المرونة وتعدد استعماالت المكان من مركز،الرسمية المختلفة
.البحرين للمؤتمرات الموقع األفضل في البحرين

Bahrain Conference Centre, is a leading venue for conferences
and exhibitions, catering to more than 2000 delegates.
Supporting the 1,200 square meters of primary conference and
banqueting area, is a further 8 individually appointed meeting
rooms, a VIP lounge and a large lobby and pre-function area.

 التابع للفندق مكانا ً رائداً لعقد الندوات،يعتبر مركز البحرين للمؤتمرات
 تبلغ مساحة مركز. مشارك2000  ويتسع ألكثر من،والمعارض
 متر مربع مخصصة للمؤتمرات الرئيسية مع المنطقة1200المؤتمرات
. المخصصة إلقامة الحفالت والقاعة

We have a dedicated Crowne Meetings Team to partner with
you to plan and create a uniquely tailored event. Our Crowne
Meetings Team will meet the organizer for Daily Meeting Debrief
at the end of every day session to review the meeting services
received and to find out what the hotel can do additionally or
differently to encourage your success.

نمتلك فريق عمل متخصص في تنسيق وإعداد الفعاليات بشكل فريد حيث
سيقوم الفريق بمقابلة منظمي الفعالية بشكل يومي عند نهاية الفعالية للتأكد
من جودة الخدمات التي يتم تلقيها ولالطالع على ما يمكن للفندق القيام به
.بشكل إضافي أو مختلف من أجل تحقيق ماتصبون إليه
:”®برنامج مكافآت األعمال الخاص بــ “مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
ً وسيلة شكر وتقدير ألولئك الذين يحجزون
.نيابة عن اآلخرين

IHG® BUSINESS REWARDS: Recognizing and Rewarding our
Planners

برنامج مكافآت األعمال هو برنامج والء عالمي مقدم من نادي المكافآت
الخاص بــ “مجموعة فنادق إنتركونتيننتال®” لألشخاص الذين يقومون
بحجز غرف اإلقامة واالجتماعات والفعاليات بما في ذلك األنشطة
 أُعد هذا البرنامج تقديرً ا لجهود أولئك.االجتماعية بالنيابة عن جهات أخرى
.الذين يحجزون بالنيابة عن اآلخرين والذين يسعون دائمًا لتقديم الكثير

IHG® Business Rewards is a global loyalty programme from IHG®
Rewards Club, designed for those who book accommodation,
meetings and events including social events on behalf of others.
Why? Because planners give a lot, and we want to make sure
they’re recognized.

Room Name

Reception

Theatre

Classroom

U-Shape

Door H/W
Daylight

Boardroom

Banquet

Half Moon

Dimensions

Meter Square

Height

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
3.4

3.20x1.80
3.20x1.80
3.20x1.80
3.20x1.80
3.20x1.80
-

GRO
GRO
GRO
GRO
GRO
GRO

3
3
3

2.30x1.80
2.30x1.80
2.30x1.80

MEZ
MEZ
MEZ

2.9
2.9
2.9
2.9
2.9

2.18x0.79
2.18x0.79
2.18x0.79
2.18x0.79
2.18x0.79

MEZ
MEZ
MEZ
MEZ
MEZ

Banquet hall (Total)
Banquet hall A
Banquet hall B
Banquet hall C
Banquet hall D
Pre-function Area

1200
100
100
300
400
100

1600
90
90
400
500
-

800
60
60
200
250
-

35
35
70
90
-

30
30
90
100
-

800
60
60
200
300
-

528
48
48
128
192
-

52.0x23.0
12.5x11.5
12.5x11.5
17.0X23.0
22.5x23.0
43.5x6.2

1,196.00
143.75
143.75
391.00
517.50
269.70

Boardrooms
Boardroom
1
Boardroom
2
Boardroom
3

35
60
35

40
70
40

30
50
30

25
35
25

20
30
20

40
60
40

40
64
40

10.5x10.5
10.5x15.0
10.5x10.5

110.25
157.50
110.25

Meeting Rooms
Meeting Room 4
Meeting Room 5
Meeting Room 6
Meeting Room 7
Meeting Room 8

-

15
15
30
30
15

20
20
-

15
15
-

8
8
20
20
8

-

-

4.5x5.0
4.5x5.0
4.5x10.5
4.5x10.5
4.5x5.2

22.50
22.50
47.25
47.25
23.40

Natural

Location

