عندمــا تلتقــي التقاليــد بالفخامة
مجموعــة مــن ثمانيــة فنــادق فخمــة في وجهة أســطورية واحدة

ســوق واقــف ،ص.ب ،3496 .الدوحــة ،قطــر
هاتــف | +97444336666 :فاكــس+97444336660 :
البريــد االلكترونــيsouqwaqif@tivolihotels.com :
tivolihotels.com

فنادق ســوق واقف
تقدمه من تجارب فريدة للشــركات،
تتميّ ــز فنــادق ســوق واقــف بكــرم الضيافــة ،وبفنونهــا المطبخيــة الغنيــة ،ومرافقهــا الترفي�هيــة ،وبمــا ّ
ً
لتشـ ّـكل بذلــك منهجـ ًـا شـ ً
يجســد نمــط العيــش المتــرف .إنهــا فرصة للنزالء كــي يقيموا في قلــب جنة التســوق التاريخية
ـخصيا ّ
ـامال وشـ
والثقافيــة ،وينعمــوا ويتمتعــوا فــي الوقــت نفســه بفخامة الفنادق.

قمــة الفخامــة في قلب ســوق واقف
ّ
هنــاك ثمانيــة فنــادق أنيقــة ومحــدودة الغــرف وهــي وجهــة اإلقامــة الوحيدة في ســوق واقف ،هــذه الوجهة التي ال بــد من زيارتها
للغــوص فــي عالــم مــن االكتشــافات الحقيقيــة والخالــدة فــي الدوحــة القديمــة .تتميّ ز كل من الغــرف أو األجنحة بديكــور مختلف،
تجســد التــراث القطــري .أمــا المســبح والســبا والمطاعم المميزة فال تبعد ســوى
مرممــة ذات تصاميــم عربيــة غنيــة ّ
ـان ّ
وتحتضنهــا مبـ ٍ
مســافة قليلــة عــن بعضهــا أو عن وســائل النقل.

الموقع

مجمــوع الغــرف واألجنحة

تقع فنادقنا ضمن سوق واقف ،على بعد  15دقيقة فقط من مطار حمد الدولي.

•  160غــرف و أجنحــة

تطـ ّـل الفنــادق علــى ســوق الدوحــة الشــهير ،ومنها يمكنك النزول إلى الوســط
التجــاري والتاريخــي والثقافــي النابــض فــي قلــب المدينة .ســوف ّ
يمتع الضيوف
ّ
يتجولــون بين باعة الحرير والســجاد
الفواحــة بينمــا
نظرهــم
ّ
ويتنشــقو الروائــح ّ
والبهــارات وعطــور العــود العربــي والكثيــر غيرها ،وذلــك بمجرد الخروج من
الفندق.

•  4أجنحــة أميريــة
•  4أجنحــة تنفيذيــة
•  6أجنحــة دولوكس
•  22جناح جســرة
•  18جنــاح جونيور
•  9غــرف بريميوم
•  47غرفــة دولوكس
•  38غرفة ســتاندرد

الشــرفة الخاصــة – الجنــاح التنفيذيـــي

فندق بســم الله
وأول
يعتبر فندق بسم الله جوهرة تاريخية ،فهو أقدم فندق في الدوحة ّ
التجار األجانب يترددون إليه
فندق تم تشييده في قطر في الخمسينيات .كان ّ
في الماضي ،واليوم بات فندق بسم الله السر األشهر في الدوحة .هذا المبنى
الصغير هو واحة من الفخامة الخالصة والتصاميم المعاصرة ،ويتميز بالمناظر
ّ
المطل على سوق واقف .هذا المكان هو اليوم
الخالبة التي يوفرها موقعه
أحد معالم الضيافة ،التي تم تحديثها بأروع المرافق.

األجنحة
بجو مــن الحميمية
يضـ ّـم فنــدق بســم اللــه جناحيــن تنفيذييــن فخميــن ،يتميّ زان ّ
والخصوصيــة التامــة .مســاحة الجنــاح  100متــر مربع ،ويمكنك من شــرفتك
تتمتــع بمناظر ســوق واقف ّ
الخاصــة فيــه أن ّ
األخاذة.

غرفــة الطعــام وغرفــة الجلــوس – الجنــاح التنفيذيـــي

الميــزات والمرافق
• غرفــة طعام
• مطبــخ صغيــر
• رواق
• خدمــة واي فــاي مجانيــة
• خدمــة تنــاول الطعــام داخــل الغرفة
• ماكينــة إسبريســو
• مينــي بار

مجهــز بحجــرة اســتحمام
ّ
حمــام
• ّ
و مغطس
• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهــوة
• قنــوات تلفزيــة دوليــة

غرفــة النــوم – الجنــاح التنفيذيـــي

• خدمــة غســيل كاملــة
• خدمــة ضـ ّـم الغــرف متوفرة
• خزنــة داخــل الغرفة

• مكتــب عمــل

غرفــة الطعــام – الجنــاح التنفيذيـــي

ردهــة االنتظــار فــي فنــدق الجســرة

فندق الجســرة

يعتبــر فنــدق الجســرة مـ ً
ـاذا أنيقـ ًـا يجمــع مــا بيــن الضيافــة المترفــة والمنشــآت
ـي والحداثة.
الفخمــة مــع جـ ّـو مــن الرقـ ّ

المطعــم وردهــة اإلنتظار
مطعــم أرغــان المغربــي :ندعــوك لتمضيــة وقت من الراحــة في مجلس ذي
ّ
وتمتع
تصميــم أنيــق ،وأنــت تدغدغ ســمعك بنغمــات الموســيقى الرقيقة،

نظــرك بالديكــور المميّ ــز .يقـ ّـدم مطعــم أرغان مأكــوالت مغربية أصيلة بلمســة
عصريــة ،مــن دون أن ننســى الشيشــة بنكهاتهــا ّ
اللذيــذة المتنوعــة.

مطعــم أرغار

وجوها المريح
زي دروينــغ روم :قاعــة عصريــة حميمــة تتميز بتصميمهــا الفريد ّ
للغايــة .يقـ ّـدم زي دروينــغ روم وجبات خفيفــة لذيذة ومأكوالت خفيفة
ومشــروبات ســاخنة وباردة ضمن محيط قاعة االنتظار حيث يمكنك االســترخاء.

األجنحة
يضـ ّـم الجســرة أجنحــة مميــزة مــن حيــث التصميــم ومتقنة من حيــث التفاصيل،
وتحديـ ً
ـدا  4أجنحــة أميريــة و 22جنــاح جســرة ،وهي مزخرفــة بألوان جريئة
ومفروشــة بقطــع غنيــة اختارهــا عدد مــن المصمميــن الدوليين الرائدين.

غرفــة النــوم – الجنــاح األميــري

اللياقــة البدنيــة والترفيــه
النــادي الرياضــي :يمكنــك االســتفادة خــال إقامتك وأنت تمــارس التمارين في
ـزود بكامــل التجهيــزات والذي ّ
يطل على ســوق واقف.
نادينــا الرياضــي المـ ّ
الســبا :إبتعــد عــن الصخــب والضجيج الــذي يمأل الدوحة ،واســتمتع بحمام
مغربــي أصيــل أو بالعــاج بالميــاه المصمــم مــن قبل فريق الســبا لدينا.

الميــزات والمرافق

الحمــام المغربــي
ّ

• مطبــخ صغير

• شــرفة خاصــة (الجناح األميري)

• خدمــة غســيل كاملة

• خدمــة واي فــاي مجانية

مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ

• مكتــب عمل

• خدمــة ضـ ّـم الغرف متوفرة • غرفــة طعــام (الجناح األميري)

• خزنــة داخل الغرفة

• ماكينة إسبريســو

مجهزبحجرةاستحمامومغطس(األجنحةاألميرية)
حمام ّ
• ّ

• خدمــة تنــاول الطعــام داخل الغرفة

• مينــي بار

• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة

• رواق

• قنــوات تلفزيــة دولية

كي
• مكــواة ولوح ّ
• مركــز أعمال

ردهــة االنتظــار فــي فنــدق المرقــاب

فنــدق المرقاب
يعتبر فندق المرقاب الخيار المثالي لرحالت السفر الترفي�هية أو رحالت العمل على
حد سواء .يتميّ ز الفندق بتصميم ساحر ّ
وفتان وفاتن يقوم على األسلوب العربي
الغني والفن المحلي.

الغــرف واألجنحة
يجســد التصميم
تنفــرد غــرف المرقــاب الـــ  35والجناحــان فيــه بديكــور أنيــق وأثاث ّ
العربــي الحديــث .تجمــع كل غرفــة بيــن جمــال الشــكل والوظيفــة العمليــة لتضمن
بذلــك إقامــة اســتثنائية فــي الدوحة.

اللياقــة البدنيــة والترفيــه

غرفــة دولوكس

النــادي الرياضــي :حافــظ علــى صحتــك ولياقتــك البدنيــة ،مــن خــال برنامجنا
الرياضــي المفيــد وعــروض االشــتراك في النادي.
المســبح :بعــد يــوم ملــيء باالنشــغاالت ،مــا مــن وجهــة أفضل غير المســبح
الخارجــي لالســتراحة أو االســترخاء مــع العائلة.

الميــزات والمرافق
• رواق (األجنحــة)
• خدمــة واي فــاي مجانية
• مينــي بار
• مكتــب عمل
• خزنــة داخل الغرفة
• غرفــة طعام
كي
• مكــواة ولوح ّ
• ماكينة إسبريســو

• قنــوات تلفزيــة دولية
• خدمــة غســيل كاملة
• خدمــة ضـ ّـم الغرف متوفرة
مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ
• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة
• مركــز أعمال

غرفــة النــوم – جنــاج دولوكــس

المســبح

ردهــة االنتظــار فــي فنــدق نجد

فنــدق نجد
تكملــه المرافــق المعاصــرة،
يشــتهر فنــدق نجــد بالتصميــم العربــي التقليــدي ّ
ـاذا فريـ ً
ليكــون بذلــك مـ ً
ـدا مــن نوعــه يجمــع بيــن األصالــة المترفــة والعصريــة.
محيــط ضيافــة دافــئ يســتقبل المســافرين القادميــن مــن قريــب ومــن بعيــد،
مــع مســاحات فســيحة مفتوحــة يغمرهــا نــور الشــمس وقناطــر فخمــة مزخرفــة
بتصاميــم متشــابكة.

الغــرف واألجنحة
تتميز غرف نجد الـ  14وأجنحته الثالثة بديكور فخم وألوان جريئة زاهية .تترجم كل
جو من الراحة والمالءمة التامة ،كما يشعرك
غرفة الذوق العربي المعاصر في ّ
بجو احتفاء حقيقي ويطبع في
هذا المكان ،الذي يقع في قلب الدوحة التاريخيّ ،
ذاكرتك لحظات ال تنسى.

غرفــة دولوكس

الميــزات والمرافق
• رواق

• خدمــة تنــاول الطعــام داخل الغرفة

• غرفــة طعــام (األجنحة)

مجهز بمغطس أو جاكوزي (الجناح)
حمام ّ
• ّ

• مطبــخ صغيــر (األجنحة)

• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة

• خدمــة واي فــاي مجانية

• قنــوات تلفزيــة دولية

• ماكينة إسبريســو

• خدمــة غســيل كاملة

كي
• مكــواة ولوح ّ
مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ

• مكتــب عمل
• خدمــة ضـ ّـم الغرف متوفرة

• مينــي بار

• خزنــة داخل الغرفة

جنــاح جونيــور

غرفــة النــوم – الجنــاح التنفيــذي

فنــدق الرميلــة مــن الخــارج

فنــدق ارميلة
ينبض فندق ارميلة بالحياة بفضل تصميمه العربي المعاصر وموقعه في قلب سوق
بجوه وديكوره
واقف الحيوي ،وهو يجذب مسافري القرن الواحد والعشرين ّ
الجريء .يلبّ ي الرميلة كل حاجات احتياجات النزالء من خالل مجموعة من المرافق
االستثنائية والخدمات الخاصة المصممة حسب الطلب.

الغــرف واألجنحة
ضـ ّـم فنــدق الرميلــة  13غرفــة و 6أجنحــة ذات تصميــم فريــد يحاكــي الثقافــة
المنمــق والنابــض بالحيــاة في
ّ
بجوهــا
القطريــة .تفعــم الغــرف الضيــوف بالطاقــة ّ
وتكملهــا شــرفة خاصــة تطـ ّـل على ســوق واقف.
ّ
آن،

ردهة فندق ارميلة

الميــزات والمرافق
• شــرفة خاصــة (الجناح)
• غرفــة طعــام (األجنحة)
• رواق (األجنحــة)
• خدمــة واي فــاي مجانية
• مينــي بار
• مكتــب عمل
• خزنــة داخل الغرفة
• خدمــة تنــاول الطعام داخل الغرفة
كي
• مكــواة ولوح ّ

مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ
• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة
• خدمــة غســيل كاملة
• خدمــة ضـ ّـم الغرف متوفرة
مجهــز بمغطــس (األجنحة)
حمــام ّ
• ّ
• ماكينة إسبريســو
• قنــوات تلفزيــة دولية

جنــاح جونيــور

غرفــة دولوكس

الجنــاح التنفيــذي

فنــدق البدع
مــكان أنيــق يجمــع بيــن كــرم الضيافــة والمنشــآت الفخمة ،مع أســلوب أنيق
ومبتكــر ذي نزعــة معاصرة.

المطاعم
ال بياتــزا :يقـ ّـدم المطعــم بوفيــه علــى الفطــور يرضــي جميـ�ع األذواق .إســتمتع
بأطبــاق المطبــخ العالمــي أو تعــرّ ف علــى األطبــاق المحليــة األصيلــة المميــزة.
ال باتيســري :يقـ ّـدم تشــكيلة واســعة مــن مــن المخبــوزات واألطايــب الفرنســية
المنزليــة مــن تحضيــر شــيف الباتيســري لدينــا .ندعــوك الكتشــاف المأكــوالت
ّ
المفضلــة مــع مجموعــة مــن نكهــات الشيشــة ،واالســتماع إلــى
العالميــة
ّ
الموســيقى المباشــرة بينمــا تمتــع نظــرك بشــارع ســوق واقــف النابــض بالحيــاة.
مطعــم ال بياتــزا

الغــرف واألجنحة
يضـ ّـم فنــدق البــدع  17غرفــة و 15جناحـ ًـاّ ،
وكلهــا مزخرفــة بألــوان غنيــة وتفاصيل
أنيقــة مســتوحاة مــن الثقافــة القطريــة .ولــكل غرفــة طابعهــا الخاص.

منشــآت األعمال
يضـ ّـم فنــدق البــدع مركــز أعمــال واحـ ً
ـدا ومركــزي مؤتمرات تحت تصرفكم .ســواء
كنتــم تخططــون لعقــد مؤتمــر مــا أو فعاليــة مــا أو اجتمــاع مــا ،دعــوا تنظيم الحدث
نجاحا سـ ً
ً
ـاحقا.
لنــا ،ونحــن نضمــن لكم

الميــزات والمرافق
• شــرفة خاصــة (األجنحة)
• غرفــة طعــام (األجنحة)
• مطبــخ صغيــر (األجنحة)
مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ
مجهــز بمغطــس (األجنحة)
حمــام ّ
• ّ
• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة
• خدمــة ضـ ّـم الغرف متوفرة
• ماكينة إسبريســو
• رواق

• قنــوات تلفزيــة دولية
• خدمــة واي فــاي مجانية
• خدمــة غســيل كاملة
• مينــي بار
• خزنــة داخل الغرفة
• مكتــب عمل
• خدمــة تنــاول الطعــام داخل الغرفة
كي
• مكــواة ولوح ّ

الجنــاح التنفيــذي

قاعــة االجتماعــات

فنــدق الجمــرك مــن الخــارج

فنــدق الجمرك

ّ
جو
المتكلفة ،ضمن ّ
إنه مكان فريد يجمع بين الراحة والضيافة ومنشآت الطعام غير
بالرقي.
حميم وهادئ يتميّ ز
ّ

ا لمطعم
الشــرفة :يعتبــر هــذا المطعــم الوجهــة المثاليــة لالســترخاء وتنــاول الطعام مع
األصدقــاء ،وفــي الوقــت نفســه ،إمعــان النظــر واالســتماع إلى األصوات في
ســوق واقــف الناشــط ومشــاهدة الواجهــة البحريــة للمدينــة .يمكــن للضيف أن
يتــذوق األطبــاق العربيــة األصيلــة و تجربــة نكهــات مميــزة مــن الشيشــة تحمل
توقيـ�ع مطعمنــا.

مطعــم الشــرفة العربــي

الغرف
يوجــد فــي الفنــدق  13غرفــة تعكــس التصميــم المتــرف الحديــث بأحســن ما يكون.
تجمــع الغــرف بيــن ديكــور الماضــي التقليــدي والمرافــق المعاصــرة .تعبق ردهة
االنتظــار العربيــة بأقمشــة غنيــة األلــوان ،كمــا نجــد فــي كل غرفة أثاث خشــبي
مصمــم حســب الطلــب .يمكــن للنــزالء أن يتمتعــوا بأعمــال فنيــة لمصمميــن
دولييــن رائديــن واالســتمتاع أيضـ ًـا بمشــاهدة ســوق واقــف لحفــر ذكريات خالدة
فــي ذهنهم.
غرفــة ســتاندرد

الميــزات والمرافق

• رواق
• خدمــة واي فــاي مجانية
• خدمــة تنــاول الطعام داخل الغرفة
• ماكينة إسبريســو
• مينــي بار
كي
• مكــواة ولوح ّ

• خزنــة داخل الغرفة
مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ
• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة
• قنــوات تلفزيــة دولية
• خدمــة غســيل كاملة
• مكتــب عمل
غرفــة الجلــوس – غرفــة دولوكــس

فنــدق النجــادة مــن الخــارج

فندق مشــيرب
إنه ملجأ رائع لإلبتعاد عن ضجيج وزحمة المدينة ،وهو عنوان األناقة الخليجية،
ويجسد الثقافة والتصميم والهندسة
ّ
ومالذ حقيقي مصمم على شكل مجلس
المحلية بأفضل أشكالها.

الغرف
ً
مثاليا للفخامة
يتألــف فنــدق مشــيرب مــن  14غرفــة ،حيــث تعتبر كل منها مكانـ ًـا
واالســترخاء .يقـ ّـدم الفنــدق مجموعة واســعة من الخدمــات والمرافق للضيوف،
ليعــودوا إلــى ديارهــم وفــي ذهنهم ذكريات ســفر فريدة ال تنســى .يتميز الفندق
بموقعــه المثالــي فــي الســوق ،حيــث يســتطي�ع الضيــف أن يختبر من غرفته كل
زحمة الســوق ،وأن يشــعر بالســام والهدوء في المحيط الداخلي الشــاعري
العابــق بســحر التصميم العربي.

الميــزات والمرافق

• خدمــة واي فــاي مجانية
• ماكينة إسبريســو
• مينــي بار
كي
• مكــواة ولوح ّ
• مركــز أعمال
• مكتــب عمل
• رواق

• خدمــة تنــاول الطعــام داخل الغرفة
مجهــز بحجرة اســتحمام
حمــام ّ
• ّ
• ماكينــات لتحضيــر الشــاي والقهوة
• قنــوات تلفزيــة دولية
• خدمــة غســيل كاملة
• خزنــة داخل الغرفة

غرفــة ســتاندرد بســريرين

غرفــة ســتاندرد

ردهــة االنتظار
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موقــع الفندق
1

فنــدق المرقــاب

4

فنــدق الجســرة

7

فنــدق الجمــرك

2

فنــدق نجــد

5

فنــدق مشــيرب

8

فنــدق بســم اللــه

3

فنــدق الرميلــة

6

فنــدق البــدع

المعالــم القريبة
• علــى بعــد  15دقيقــة مــن مطار الدولي
• علــى بعــد  10دقائــق من متحــف قطر الوطني
• علــى بعــد  5دقائــق من متحف الفن اإلســامي
• علــى بعــد  5دقائــق من حديقــة الكورنيش
• علــى بعــد  5دقائــق من متحــف مطافئ الدوحة
ً
سيرا على األقدام من كورنيش الدوحة
• على بعد مسافة قليلة

• علــى بعــد مســافة قليلــة سـ ً
ـيرا على األقدام من متحف مشــيرب
متحــف الفــن اإلســامي
• علــى بعــد مســافة قليلــة سـ ً
ـيرا على األقدام مــن حديقة البدع

Gold Souq

