فندق كروان الفهد
الرياض ،المملكة العربية السعودية
يقع فندق كروان الفهد بين حي العليا التجاري
المتميز وحي الورود السكني ،ويوفر الفندق أفضل
اجواء لرجال االعمال وكذلك لالستجمام و قضاء
أوقات الراحه و العطالت سواء لالفراد او العائالت
فندق كروان الفهد بموقعه الحيوي واطاللته
األخاذة على مدينه الرياض الساحره.
يتكون الفندق من  118غرفة فاخرة ؛ تشمل 29
جناح؛ جميعها مجهزه باحدث االجهزه االلكترونيه
وارقى انواع االثاث
شبكة واي فاي مجانية في مختلف ارجاء الفندق
سواء بالغرف واألجنحة او الردهات والمطاعم
والقاعات 24/7

تمتع بتناول الطعام على مدار  24ساعه بارقى
مطاعمنا ،بوفيهات افطار متميزه؛ ومطعم
“كروان “ اإليطالي الشرقي األنيق؛ او بغرفتك من
خالل “خدمه الغرف “ و مقهى “اي كافيه “ األنيق
ثماني قاعات اجتماعات أنيقة مجهزه بكل منها
معدات صوتية وبصرية عاليه التقنيه مع طاقم
عاملين محترفين ومتخصصين في تنظيم
المؤتمرات واالجتماعات
صالة ألعاب رياضية “روك جيم “ ومركز استجمام
يقدمان أحدث وسائل التدريبات القلبية وتدريبات
الوزن يشرف عليه اخصائيين متعددين اللغات
حمام سباحة داخلي ،بسطح كبيرذو منظر طبيعي
يطل على المدينة
نادي صحي كامل الخدمات ملحق به ساونا وغرف
بخار وعالج خاص
مساحة  3200متر مربع ( 34830قدم مربع) لألعمال
والمناسبات االجتماعية ،تشمل واحدة من أكبر
قاعات المناسبات في الرياض تبلغ  500متر مربع
( 5650قدم مربع)

فندق
كروان الفهد

حدد موقعنا

الغرف واألجنحة
غرف وأجنحة أنيقة ومريحة
يوفر فندق كروان الفهد لنزالئه االختيار من بين
 118غرفة وجناح رحيب جميعها مجهزة بشكل
رائع ومفروشة بأجمل األثاث بأسلوب عصري
يجعل الغرف خيا ًرا مناس ًبا للعائالت أو األعمال خالل
رحلتك .فقد تم اختيار األلوان واألثاث واألقمشة
بشكل جيد لتكون في حالة تجانس كامل بالنسبة
لك لتستمتع باقامه رائعة .وجميع الغرف متصلة
بتكييف هواء مركزي وتشمل شاشات تلفاز “ ال اي
دي “  42بوصة ،مزوده بأحدث التكنولوجيا والقنوات
الفضائية المتعددة ،باإلضافة إلى االنترنت المجاني
فائق السرعة ومحطات العمل المصممة على نحو
جيد .أغطية فراش فاخرة ،مناشف وثياب الحمام،
مجفف شعر ،خدمة إيقاظ ،صحف مجانية ،أماكن
وقوف سيارات مجانية في قبو الفندق ،جهاز قهوة/
شاي مجاني ،وثالجة صغيرة  ،خزانة إلكترونية،
وخدمة غرف على مدار اليوم ،وخدمه طبيب عند
الطلب

غرفة فاخرة :سرير كبير أو سريرين مفردين مع مكان للجلوس
غرفة ممتازة :مساحة أكبر ،وسرير كبير أكثر أريحية أو سريرين مفردين مع
مكان رائع للجلوس
ً
رحابة بغرفة معيشة منفصلة وتلفاز بشاشة
جناح صغير :جناح عصري أكثر
مسطحة .مستلزمات استحمام فاخرة وحمام واحد.
جناح تنفيذي  :جناح بغرفة نوم واحدة ويحتوي على حجرة جلوس رحيبة ومريحة
وحمام للضيوف ،كما يوفر مكان للعمل و الترفيه بشكل مريح .إمكانية
ً
نشيطا مع ماكينة اإلسبرسو
االتصال باالنترنت عبر واي فاي فائق السرعة والبقاء
ً
الشخصية وصندوق الشاي الفخم داخل غرفتك .كما يمكنك أيضا االستمتاع
بالوصول بشكل مجاني إلى ردهة رجال األعمال.
الجناح الملكي :غرفتا نوم فاخرتان رحيبتان بشكل متسع ومريحتين ،ويحتوي
الجناح على غرفة جلوس رحيبة وواسعة مع مكان للطعام وحمام للضيوف،
ويعد الجناح الملكي الخيارالمثالي بالنسبة للعائالت.

الخدمات
الفريدة

مقهى “اي كافيه “
استرخ بينما تحتسي نكهاتنا المدهشة من الكابوتشينو أو الشيكوالتة الساخنة
ِ
الرائعه  .ويمكنك إضافة مجموعة مختارة من الساندويتشات الشهية والحلويات
والكرواسون والكعك والسلطات والعصائر الطازجة والحساء واألشياء اللذيذة
األخرى.
مطعم كروان
إن مطعم كروان هو المكان المثالي لتستجم وتسترخي مع مجموعة كبيرة
منتقاة من األطباق العالمية المجهزة باحترافية من قبل طباخينا المهرة .ابدأ
يومك بإفطار صحي وافر .ثم استمتع بغداء أو عشاء لذيذ حسب الطلب في
محيط مطعمنا الفخم .إن ذلك المطعم الباهر يوفر ً
أيضا عروض رائعة لمن
يتناولون طعام الغداء أو العشاء ،وهي عروض متغيرة باستمرار.
تناول الطعام داخل الغرفة
إذا ما أحسست بأنك تفضل البقاء في غرفتك ،من فضلك اتصل بخدمة تقديم
الطعام في الغرف والتي تعمل على مدار اليوم ،حتى نتمكن من تجهيز طاولة
عشاء خاص لك أو نمدك ببعض الوجبات الخفيفة لتتمتع مع مشاهدة األفالم!

االجتماعات
والمناسبات
إن فندق كروان متخصص في تنظيم المؤتمرات
واالجتماعات ولديه موقع متميز للتجمعات
المشتركة واالحتفاالت ،بتكنولوجيا متطورة
ومعدات صوتية وبصرية عالمية وطاقم عاملين
على أهبة االستعداد .كما يضم  8قاعات اجتماع راقية
وكل قاعة تستوعب حتى  30فرد في كل األشكال،
وقد تلبي حاجات المؤتمرات والمناسبات الصغيرة أو
المتوسطة الحجم بحد أقصى  90شخص بمجرد إزالة
القواسم .وسواء كان اجتماع مجلس إدارة مغلق،
أو ورشة عمل تدريبية ،أو ندوة ،أو تدشين منتج ،أو
حفل شبه رسمي ،أو عشاء  ،أو حفل تخرج ،فإن هدفنا
مشهودا بان نهتم
هو أن نجعل من كل حدث يوما
ً
بادق التفاصيل.

قاعات اإلجتماعات

نطاق واسع من المعدات الصوتية والبصرية متوفرة والتي تشمل اآلتي:
مركز أعمال مجهز بالكامل
اتصاالت واي فاي
جهاز عرض سنيمائي معلق في السقف
أنظمة صوت مدمجة مع ميكروفون ال سلكي
لوح قالب
شاشة كبيرة

أسماء
قاعات االجتماع

على شكل
ورشة عمل
حرف U

منصة
تلفاز
سبورات بيضاء
فيديو
مشغل CD

مسرح

قاعة
دراسة

غرفة
مجلس إدارة

مأدبة
زفاف

الدرعية

25

22

40

22

20

اليوجد

نجد

25

22

40

22

20

اليوجد

الجنادرية

20

20

44

27

24

اليوجد

الرياض

20

20

44

27

24

اليوجد

العروبة

25

26

64

30

28

اليوجد

الحجاز

25

26

64

30

28

اليوجد

المدينة

35

40

70

30

28

100

مكة

35

40

70

30

28

100

قاعة الفهد

250

اليوجد

300

200

اليوجد

250

نادي صحي
نادي صحي راقي ينتظرك في كروان الفهد .ففي
وسط المناطق المحيطة الفخمة ،مع المباهج
التي تثير كل إحساس ،والرعاية الشخصية
ً
عمقا في النادي
معنى أكثر
الخاصة التي تتخذ
ً
الصحي  ،وإحساسك بطيب الحال الذي يستمر
لفترة طويلة بعد رحيلك.

االستشفاء
والعالج
استرخ وانتعش مع قائمة جذابة من االختيارات،
من قمة رأسك حتى أطراف أصابع يديك
وقدميك.قائمة بالمباهج الحسية على مدار
زيارة واحدة تبعث فيك الشباب معنا “استشعر
الرفاهية ” .او استمتع بالتدليك الباعث على
االسترخاء.

اللياقة
وأنشطة الترفيه
يمكنك أن تحتفظ بنظام ليقاتك بسهولة ،في
أي وقت من العام ،أثناء زيارتك لنا أو أحصل على
نشاطك المفضل أو مغامراتك المثيرة – في صالة
األلعاب الرياضية “روك جيم “.

مركز اللياقة

استمتع بإمكانية الوصول بال حدود لمعدات
تدريبات القلب والوزن على أعلى مستوى من
التطور .فمركز صالة األلعاب الرياضية “روك جيم
دعما إضاف ًيا ،من الدروس االحترافية
“ لدينا يوفر
ً
وحتى المدربين الشخصيين .ومرافق الخزانات
والردهة لدينا تامة مع مزايا مثل حمامات الساونا
وغرف البخار .والمتخصص لدينا قد يوجهك نحو
أفضل الطرق للجري أو التمشية .وبعد التمرينات،
اعتمد على تدليك لالسترخاء أو وجبة خفيفة.
حمام السباحة
بالنسبة للمفعمين بالنشاط أو محبي الخوض في
الماء ،يوفر فندقنا حمام سباحة داخلي

“ نجعل كل لحظة
سعيدة التنسى“.

الزفاف
األمر أكثر من مجرد يوم بكثير في كروان
الفهد حيث نجعل كل لحظة سعادة ال تنسى.
اكتشف كل شيء في مكان واحد؛ تجهيزات
فائقة ،أطعمة حائزة على أعلى الجوائز ،واهتمام
شخصي فائق ،وخبرة فندق كروان الفهد نقدمها
لك ولضيوفك مع مفاجآت مبهرة.

قاعات األفراح

أطعمة رائعة
سواء كان االحتفال في قاعة مناسبات كبرى أو غرفة عشاء خاصه،
فإن قوائم الطعام الراقيه الخاصه بفندق كروان الفهد تلبي اذواقكم
المميزة ،والنظم الغذائية المختلفه وكذلك الماكوالت التقليديه
الخاصه بكل دول العالم جميعها تتميز بطرق تقديمها الفرديه والخدمه
والعنايه الفائقه .

األربعاء – الخميس
القائمة البرونزية

240

القائمة الفضية

290

القائمة الذهبية

320

قائمة VIP

400

كل األيام ما عدا العطلة األسبوعية
القائمة البرونزية

220

القائمة الفضية

260

القائمة الذهبية

290

قائمة VIP

360

كوكتيل الجمبري – اللحم البارد  -سمك السلمون المتبل  -سلطة المعكرونة مع سمك السلمون
المدخن – سلطة الطماطم المتبلة مع الخيار والبصل واألعشاب  -سلطة األرز والزبادي مع الشبت –
سلطة التونا الروسية – سلطة الخضار بالمايونيز – سلطة األرز مع األناناس األسيوي – سلطة التفاح مع
الكرفس واللوز  -سلطة القيصر – فواكه البحر – مع العديد من  -الطباخين المتخصصين

حساء

سلطات

حساء المأكوالت البحري  -حساء العدس

قائمة VIP

حمص – تبولة بالبهارات – فتوش –بابا غنوج  -سمبوسك الجبنة – سمبوسك اللحم  -العديد من الشطائر ،الكبة
المحمرة ،البيتزا صغيرة الحجم ،ولفافات الجمبري

ميكس جريل (بمفرده ،مع شيش طاووك ،لحم
ريش الخراف ،دجاج تك) شرائح أسماك على الجريل -
الجمبري على الطريقة الصينية –كابوريا على الجريل
– خضروات كاليماري ومشروم  -قطع اللحم البقري

الحلويات

المستديرة على الجريل والفحم مع صوص المشروم

أم علي ،كعكة “بالك فورست” ،كريم كراميل،

الطازج  -خضروات مطهوة بالبخار  -أصابع البطاطس

بسبوسة ،كنافة ،بقالوة ،بودينج ،تشيز كيك

الفرنسية بالثوم والبذور والجبنة  -البايال اإلسبانية –

كعكة فواكه طازجة بالفانيليا  -شرائح الفواكه

أرز أبيض

الطازجة  -فواكه طازجة  -مشروبات  -عصائر طازجة
مياه صحية ومشروبات غازية (كوال – فانتا – سبرايت)

المقبالت

األطبــــاق
الرئيسية

باقه شهر العسل
إجازة شهر العسل المثالية ينبغي أن تكون رومانسية خالية من التوتر

إقامة ليلة واحدة

 1500ر.س

جناح صغير
عشاء رومانسي
كوكتيل سعودي يقدم في غرفتك
كعكة على شكل قلب
مستلزمات شهر العسل بأكملها (ورود وشموع)

ً
مجانا
اقض معنا ليلتين واحصل على الثالثة

إقامة ليلة واحدة

 1500ر.س

تجهيزات اإلقامة في جناح – مشروب كوكتيل الترحيب
فطار – غداء شهر العسل لمدة  3أيام
عشاء رومانسي  -كوكتيل سعودي يقدم في غرفتك
كعكة على شكل قلب
مستلزمات شهر العسل بأكملها (ورود وشموع)

حفــــالت
التخرج
لقد اتيت الي المكان المناسب !
اجعلي حفل تخرجك فريد ومثير
في الوقت ذاته !
احصلي غلى نصائح خاصه وافكار
ابداعيه ايضا ووسائل ترفيه
عندما تخططين لحفل تخرجك
الجامعي او المدرسي اوحفالت
التخرج الخاصه .

للمزيد من المعلومات

+966 11 217 2345
www.carawan-alfahad.com
info@ carawan-alfahad.com

أين

تجدنا
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