
 

Route 1 – Fairmont Hotel 

 

 حدودها القصوى إىل طاقتك الروحانية أطلق

 يف فندق فريمونت مكة. 

 ,القمر يدور حول األرضو  , فااللكرتونات تدور حول الذرةللكون حركة أزلية التتوقف
ن حول و يدور املسلم املكرمة اجملرة. كذلك يف مكةوالشمس حول  ,واألرض حول الشمس

يف الصيف والشتاء حبركة ال تتوقف على مدار الساعة واليوم و يف الصباح واملساء  الكعبة
يف  املباركة حلظاتكامنح مرفقة بذكر هللا!  روحانية ليحصلوا على أفضل طاقة والشهر والسنة.
زلية حول وأنت تشاهد حركة املسلمني األجرعًة من السعادة والراحة اجلسدية  مكة املكرمة
مع عائلتك وأنت تراقب وتشهد وتستمتع  املطلقة غرفتك املرحية واشعر بالسعادةالكعبة من 

يف  املطلة على الكعبة باآلذان يف احلرم املكي الشريف. فأنت قريٌب جدًا هناك يف غرفتك
 .مكة فندق فريمونت

 

 

 

 

 

 

 

 



Route 1 – Raffles Hotel 

 صنع الكثري!ت الطاقة اإلجيابية

 فندق رافلز مكةيف   

الطاقة السلبية لتستبدهلا بالكثري من   احلرم املكي الشريف, فننك تطل كل صالة تقيمها يف  يف
اإلميان واحلب والعطاء, يف كل خطوة متشيها طائفًا حول الكعبة أو ساعيًا بني الصفا واملروة 

. هناك يف مكة ويف رحاب صحيفتك باحلسنات عمالك ومتألفننك تعمل لرتتقي يف سلم أ
اليت ترتقي بك إىل درجات ال توصف من  اإلجيابيةشرفة الكثري الكثري من الطاقة الكعبة امل

ومتتع بالرحابة املطلقة اعات من اهلدوء والراحة بس الروحيةالسكينة! تّوج حلظات سكينتك 
 مكة. -فندق رافلز  ناحك الفندقي اآلن لد جب . متتعبالقرب من احلرم املكي الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Route 1 – Swissotel Makkah 

 

 أنت إىل هللا أقرب جبوار احلرم املكي

 يف فندق سويس أوتيل مكة.

واإلميان  من أجواء احلبّ  فيها تستمد سعادتك, بسرعة فائقةاملكرمة يف مكة  ظاتاللحمتضي 
وتطوف حول الكعبة وتسعى بني  خبشوع كبري جبوار احلرم املكي الشريف, تؤدي صالتك

يف  اليني من املسلمني ع ر األزمان!الصفا واملروة أليام قليلة تُعمُر فيها بيت هللا كما فعل امل
هناية اليوم البد من أن تنال قسطًا من الراحة يف أجواء مليئة باحلب بالقرب من احلرم املكي 

مرة  تعيش حلظات للذكر  هناكلتسارع و الشريف, وأن تستيقظ فجرًا على نداء اآلذان 
يك أفضل خدمات فندقية . وحنن نضيف للحظاتك تلك كثريًا من احلب ألننا نقدم إلأخر 

سويس أوتيل  فندقيف  عل إقامتك يف مكة مليئًة باحلب واإلميان, اجتثري زيارتك املميزة
 .مكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Route 2 - Fairmont Hotel 

 

 حلظاٌت متضي...

 يف العقل تبقى لدى فندق فريمونت مكة وحلظاتٌ 

داخل  الذي يتمركز يف مكان إسرتاتيجي لد  فندق فريمونت مكة من التمّيز اكتشف الكثري
خالل فرتة  التفاصيل جبميعال تنسى والتمتع األفضل لقضاء حلظات  , إنه الوجهةبرج الساعة

 الكعبة أو بنطاللة خالبة على التمتعفرصة مكة , حيث يتيح لك فندق فريمونت إقامتك
 كالنادي الرياضي وأماكن االسرتخاء  دة من مجيع املراف  احليويةاحلرم املكي الشريف, واإلستفا

واملطاعم  جمموعة واسعة من اخلدمات الفندقية الراقية واملركز التجاري احليويمع  وذلك
من إقامتك   وكل ذلك سيجعلاملتنوعة اليت تقدم إليك أطباقًا شهيًة من خمتلف أحناء العامل

 ذكر  ال تُنسى.  يف فندق فريمونت مكة

 

 

 

 

 

 

 



 

Route 2 - Raffles Hotel 

 كل دقيقة متضي...ل

 .يف الذاكرة يبقى لدى فندق رافلز مكة مكانٌ 

 

ه يف املزيد من السعادة, هذا ما نقوم بمنحها ولكن ميكن ال ميكن إيقاف األوقات اجلميلة 
, إذ نوفر هلم أجنحة فندقية بالراحة واالستقرار إىل زوارناشعور فندق رافلز مكة ع ر إضفاء 

واسعة ومطلة على الكعبة واحلرم املكي ليستمتعوا بكل دقيقة متضي خالل فرتة إقامتهم يف 
مكة. للطواف حول الكعبة سعادة روحانية ولكن تأملها من جناحك الفندقي لياًل يف فندق 

يتيح لك فندق رافلز مكة التمتع باملأكوالت  من جتربتها. لك البد حقيقةٌ  رافلز مكة متعةٌ 
الرياضية يف مركز السبا  ممارسة متارينك وأالشهية يف مطعمني خمتلفني, كما ميكنك االسرتخاء 

والنادي الرياضي, واحتساء الشاي يف فرتة بعد الظهرية يف أجواء من اهلدوء والسكينة 
 كل دقيقة متضي مكاٌن يف الذاكرة يبقى لد  فندق رافلز مكة. لة. سنجعل والراح

 

 

 

 

 

 



 

Route 2 – Swissotel Makkah 

 

 ...الكعبة يف رحاب ال تُنسىزيارٌة 

 .لدى فندق سويس أوتيل مكة ممتعة قامةٌ إو 

حلظة  حيركك الشوق إىل اللحظة األمجل ,قبل السفر إىل مكة األيام يومًا تلو اآلخر تعد  
بعد  فندق سويس أوتيل مكة مينحكأمام الكعبة املشرفة, خبشوع وسكينة اللقاء وأنت تقف 

خدمات فندقية مميزة تكمل يومك املميز من خالل موقعه  لقائك هذا جمموعًة من
االسرتاتيجي أمام احلرم املكي, وإطالالته املتنوعة على الكعبة واحلرم ومدينة مكة, ومداخله 

يقدم لك غرفًا فسيحًة مفروشًة على الطراز  تتيح إليك سهولة الوصول إليه, كما ليتاملتنوعة ا
السويسري واليت متتزج مع أصول الضيافة العربية األصيلة ع ر مطعمني مميزين يقدمان أشهى 

ذكرياتك الروحانية اجلميلة يف رحاب مكة املكرمة  املأكوالت من خمتلف املطابخ العاملية,
 فندقية لد  فندق سويس أوتيل مكة. أفضل إقامةأصبحت أمجل مع 


