
مجمع الراشد
Al Rashid Mall

طريق خادم الحرمين الشريفين

طريق خادم الحرمين الشريفين

كارفور
Carrefour

جامع الراشد
Al Rashid Mosque

ACCOMMODATIONS  
368 well-appointed and spacious rooms, including 45 suites and 54 
residences

All Accommodations Offer

• Hyatt Grand Bed

• 55-inch smart flat-screen HDTV

• Voicemail / Speaker phone (cordless)

• Individual climate control

• In-room laptop-sized electronic safe

• Deluxe bath amenities, make-up mirrors,

  hair dryer, plush bathrobes and slippers

• Complimentary coffee and tea

• Minibar

• Iron and ironing board

• Enhanced lighting with bedside controls

• Complimentary wireless high-speed Internet access

SERVICES & FACILITIES 
•  Express check-in kiosks, web check- in

•  24-hour room service

•  Concierge service

•  Business center and support services

•  Multilingual staff

•  Valet laundry services

•  Same day laundry (fee applies)

•  Valet parking

• Grand Club Lounge

RESTAURANTS & CAFÉS 

• Asmahan — Cosy and cultural, Asmahan is our signature traditional 
Levantine restaurant offering thoughtful, animated and delicious dining, 
open seven days a week from 6:30 am to 11:00 pm.

• Sakana House — Artisanal and cutting edge, our Pan-Asian steak and 
seafood house features tantalizing flavors from across the region, open from 
6 pm to 11:00 pm.

• Rosalie — Our luxurious and convenient French patisserie serving tea 
and coffee and an array of delicious pastries and other delicacies also to 
takeaway, open from 10 am to 10 pm.

• Grandeur  - Our lobby lounge, a hub for business and casual meetings as well 
as afternoon tea, open 24 hours daily.

MEETING & EVENT SPACE 
• With 1,050 square meters of space, the Grand Ballroom is one of the largest 
pillarless ballroom in the Dammam metropolitan area, with capacity for 1,400 
guests in reception/cocktail style. 

RECREATIONAL FACILITIES 
• Our Nirvana Spa is a luxurious space with 6 treatment rooms for women and 4 
for men. Offering a full range of body treatments, facials and massages.

• Modern and fully equipped Fitness Center.

• Separate swimming pools for men and women, featuring mood lighting and 
relaxation beds.

• The Health Club comes with whirlpool baths, sauna, steam rooms and 
Moroccan bath.

LOCATION
Grand Hyatt Al Khobar Hotel & 
Residences enjoys a prime location 
in the commercial and retail heart 
of Al Khobar, next to Al Rashid 
Mall. Situated just 15 minutes from 
the causeway to Bahrain, near the 
city’s business hub and the seaside 
corniche, the hotel is an ideal 
setting for both business and leisure 
activities.

TRANSPORTATION
•  35 minutes by car From King Fahd 

International Airport (54 km)  
•  55 minutes by car From Bahrain 

International Airport (59 km)

POINTS OF INTEREST
•  Al Rashid Mall
•  Corniche

• Ajdan Walk
•  Mall of Dhahran
•  King Abdulaziz Center for World 

Culture (Ithra)
•  Desert Designs
•  Scitech Museum
•  King Fahd Causeway
•  Prince Saud Bin Naif Park
•  Golden Belt Walk
•  Dhahran Expo
•  Half Moon Bay Beaches

VISITOR INFORMATION
•  Language: Arabic
• Currency: Saudi Riyal (SAR)
• Climate: Hot and humid from May 
to September and pleasant and cool 
from October to April
• Visas: Please refer to your 
respective Saudi Consulate for visa

GRAND HYATT Al KHOBAR HOTEL & RESIDENCES
3266 Custodian of Two Holy Mosques Road, Al 
Olaya District, Al Khobar, 6283-34448,  
Saudi Arabia 
T  +966 13 331 1234
F  +966 13 331 1235

grandhyattalkhobar.com
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فندق جراند حياة الُخبر فندق و ريزيدنس
الشريفين الحرمين  3266 طريق خادم 

حي العليا، الُخبر  34448-6283.
 966+ 13 331 1234 هاتف

966+ 13 331 1235 فاكس

grandhyattalkhobar.com

المطاعم 
• أسمهان - يعتبر مطعم أسمهان العصري والحضاري هو مطعم أصيل من بالد الشرق، 
النكهات  إنتاجها محليًا للضيوف لتجربة أفضل  اليوم من مكونات تم  يقدم وجبات طوال 

١١:٠٠ مساًء.  الشرقية. مفتوح طوال أيام األسبوع من الساعة 3٠ : 6 صباًحا حتى 

• ساكانا هاوس - يتميز المطعم الذي يقدم شرائح اللحم والمأكوالت البحرية من 

بتقديم نكهات خاصة من جميع  المطعم  العصري والمتطور ويتميز  بالطابع  عموم آسيا 
١١:٠٠ مساًء.  6 مساًء حتى الساعة  أنحاء المنطقة، يعمل المطعم من الساعة 

• روزالي - يقدم هذا المطعم المعجنات الفرنسية الفاخرة كما يقدم الشاي والقهوة 

المتاحة للطلب  الشهية األخرى  اللذيذة وغيرها من األطباق  المعجنات  ومجموعة من 
١٠ مساًء.  ١٠ صباًحا حتى الساعة  الخارجي، يفتح المطعم من الساعة 

• غراندير  - مقهى متميز في بهو الفندق وهو عبارة عن مركز لألعمال واالجتماعات غير 

تناول شاي الظهيرة، يعمل المقهى على مدار الساعة يومًيا.  إلى  الرسمية باإلضافة 

والفعاليات  االجتماعات 
,١ متر مربع وهي واحدة من أكبر مساحات الفعاليات  تبلغ مساحة القاعة الكبيرة .٥.   •

١,4٠٠ ضيف لمناسبات حفل االستقبال.  المنطقة وتتسع لعدد  والمناسبات بدون أعمدة في 

الترفيهية المرافق 
• منتجع و نادي  نيرفانا  الصحي وهو عبارة عن مساحة فاخرة تحتوي على 6 غرف معالجة 

صحية للنساء و4 غرف معالجة صحية للرجال. يقدم نادي نيرفانا  الصحي مجموعة 
الوجه.  و  للجسم  الصحية  المعالجات  من  متكاملة 

بالكامل.  مركز لياقة بدنية حديث ومجهز   •

ة لالسترخاء.  المطورة وأِسرَّ باإلضاءة  تتميز  للرجال والنساء  حمامات سباحة منفصلة   •

• نادي صحي مزود بجاكوزي وساونا وغرف بخار وحمام مغربي.  

الموقع

يتمتع فندق جراند حياة الُخبر فندق 

و ريزيدنس بموقع متميز في قلب 

المنطقة التجارية في الخبر بجوار مجمع 

الراشد. يقع الفندق على بعد ١٥ دقيقة 

فقط من الجسر المؤدي إلى البحرين، 

بالقرب من مركز األعمال في المدينة 

والكورنيش المطل على البحر، و يعتبر 

الفندق المكان المثالي لمزاولة األنشطة 

الترفيهية والتجارية على حد سواء. 

وسائل النقل 

•  3٥ دقيقة بالسيارة من مطار الملك 

فهد الدولي )٥4 كيلو متر(

•  ٥٥ دقيقة بالسيارة من مطار البحرين 

الدولي )٥9 كيلو متر(

قائمة األماكن الهامة

•  مجمع الراشد  •  الكورنيش

•  مجمع الظهران •  أجدان ووك  

• مركز الملك عبد العزيز للثقافة  العالمية )إثراء( 

• متحف سايتك • تصاميم الصحراء  

• شواطىء نصف القمر • جسر الملك فهد 

• ممشى الحزام الذهبي  • معرض الظهران 

• منتزه األمير سعود بن نايف

معلومات للزوار
•  اللغة العربية 

•  العملة ريال سعودي 
•  المناخ حار ورطب من شهر مايو حتى شهر 

سبتمبر. ومناخ معتدل وبارد من شهر أكتوبر حتى 
شهر أبريل 

•  التأشيرات: يرجى الرجوع إلى ممثل القنصلية 
السعودية للحصول على التأشيرات

اإلقامة أماكن 
368 غرفة كبيرة، تشمل 4٥ جناح و ٥4 شقة فندقية

يتوفر في جميع أماكن اإلقامة
•  سرير جراند حياة

•  خدمة واي فاي مجانية عالية السرعة

•  تليفزيون ذكي بشاشة مسطحة ٥٥ بوصة
•  بريد صوتي/هاتف السلكي بمكبر صوتي

•  تحكم داخلي فى درجة حرارة الغرفة
الكترونية بحجم كمبيوتر محمول خزنة    •

الفاخرة، مرآة مضيئة للتجميل/الحالقة، مجفف شعر، المياه  مستلزمات دورة    •

    روب حمام فاخر و نعال قطني
•  أدوات صناعة القهوة والشاي المجانية

•  ثالجة خاصة
•  مكواة وطاولة كي

•  إضاءة مطورة مع أدوات التحكم فيها بجانب السرير

والمرافق الخدمات 
•  تسجيل الدخول السريع و تسجيل الدخول عبر اإلنترنت

•  خدمة الغرف على مدار 24 ساعة

•  خدمة االستعالمات

•  مركز رجال األعمال متعدد األغراض

•  طاقم عمل متعدد اللغات

•  خدمات غسيل المالبس

•  خدمات غسيل المالبس في نفس اليوم )تطبق الرسوم(

•  خدمة صف السيارات

•  صالة نادي جراند



Lobby level

GRAND BALLROOM                  41X25.5X6.2 1043 741 1400 1012 532 162 129 162                  40

 Grand Ballroom 1 14.2X25.5X6.2 369 262 495 358 188 148 92 148 20

 Grand Ballroom 2 13.25X25.5X6.2 334 237 448 324 170 134 84 134 10

 Grand Ballroom 3  13.25X25.5X6.2 334 237 448 324 170 134 84 134 10

GRAND FOYER — 572 — 768 — — — — — —

Al Ahsa 26X9X3.25 234 166 314 227 119 94 59 94 —

  Al Ahsa 1  12X9X3.25 108 77 145 105 55 43 27 43 —

    Al Ahsa 2 13X9X3.25 117 83 157 113 60 47 29 47 —

Level 1

Jeddah 26X9X3.25 234 166 314 227 119 94 59 94 —

    Jeddah 1 12X9X3.25 108 77 145 105 55 43 27 43 —

    Jeddah 2 13X9X3.25 117 83 157 113 60 47 29 47 —

Ar Riyadh 22.5X13.5X3.25 304 216 408 295 155 122 76 122 —

    Ar Riyadh 1 8X13.5X3.25 108 77 145 105 55 43 27 43 —

    Ar Riyadh 2 7.5X13.5X3.25 101 72 136 98 52 41 25 41 —

Ar Riyadh 3 6.5X13.5X3.25 88 62 118 85 45 35 22 35 —

Boardroom

Taif — 31 — — — — 10 — — —

Abha — 40 — — — — 12 — — —

Level 2

Manzil 1 + Lounge 14X8X3.5 112 — — — — 16 — 16 —

Manzil 2 18X14X3.5 252 120 338 227 129 101 63 83 —

Manzil 3 8.25X5.5X3.5 45 — — — — 12 — 12 —

Manzil 4 8.75X5.5X3.5 48 — — — — 18 — 18 —

GRAND HYATT AL KHOBAR - Banquet Seating Capacity

room dimensions
l x w x h

banquetroom size 
sq. M. 

reception theater classroom boardroom u-shape hallow 
square

exhibit room name

CAPACITY CHART
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